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APRESENTAÇÃO
Prezado Tutor,
Este Caderno de Legendas contém todas as falas dos personagens por escrito referentes às
Aulas 1 a 9 do Módulo I do Curso de Formação para Conselheiro Escolar.
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2. APRESENTAÇÃO DOS PERSONAGENS

Sofia
Olá todos! Meu nome é Sofia. Sou a atual diretora da escola e membro do Conselho
Escolar. Trabalho aqui há cinco anos. Sempre busco refletir sobre meu papel no
Conselho Escolar, entendendo que o maior desafio é incentivar um espaço de
participação, em que as pessoas se sintam corresponsáveis pela construção de uma
escola democrática. Espero que possamos aprender a trabalhar coletivamente!

Aurélio
Saudações meus queridos! Sou o professor Aurélio, Conselheiro Escolar representante
dos docentes. No cotidiano da escola busco trabalhar de maneira competente e
coletiva. Sempre procuro aprender coisas novas, para fortalecer o Conselho Escolar e,
consequentemente, a gestão democrática da escola e um ensino de qualidade.
Teremos vários momentos de diálogo durante essa aventura que é o aprender.
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Ester
Olá meus colegas! Meu nome é Ester, trabalho na escola há dez anos. É a segunda
vez que sou eleita conselheira escolar, como representante do segmento professor.
Imagino que isso se deva ao reconhecimento do meu trabalho e dedicação aos
processos educativos da escola. Acredito que a participação de todos favorece a
construção da gestão democrática. Não vejo a hora de compartilhar ideias com todos
vocês!

Luis
Tudo bem? Meu nome é Luís. Tenho dois filhos. Sou Conselheiro Escolar,
representante do segmento funcionário. Eu adoro trabalhar aqui. Meu trabalho é muito
elogiado por todos, mas sei que sempre posso fazer cada vez melhor. Eu gosto muito
de participar das reuniões do Conselho Escolar, onde conversamos sobre os diversos
projetos da escola. Estou disposto a contribuir para a gestão democrática!
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Rosa
Oi pessoal! Sou Rosa. De uma coisa eu tenho certeza, entendo muito de cozinha. Eu
adoro caprichar as refeições dos estudantes, afinal alimentação é muito importante e
todos gostam muito da minha comida. Esta é a primeira vez que participo do Conselho
Escolar e sou representante dos funcionários. Eu gosto muito de falar e encontrei essa
oportunidade aqui. Todos são muito acolhedores.

Rafael
Sou Rafael! Tudo bem com vocês? Pretendo cursar, em breve, a Universidade.
Acredito que ser um Conselheiro Escolar é uma ótima oportunidade para tratar dos
interesses de todos que fazem parte dessa grande comunidade que é a escola. Tenho
muito que aprender, mas já posso dizer também que tenho que ensinar. Vejo vocês
nessa jornada de descobertas!
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Ceci
Oi, sou Cecília, mas todos me chamam de Ceci! Sempre estudei nessa escola. Fiz
muitos amigos. Alguns mudaram, mas a maioria ainda está por aqui. Nunca pensei que
pudesse participar de um conselho. E aqui estou eu! Sou conselheira escolar,
representante do segmento estudante. É muito legal participar das decisões que vão
melhorar a escola. Ainda vamos bater muito papo por aqui! Um abraço!

Apoena
Oi gente! Sou Apoena. Meus vizinhos me admiram porque sou muito batalhadora!
Tenho meu próprio negócio na comunidade, sou líder comunitária e conselheira
escolar. Todos me respeitam e muitas vezes me procuram para ajudar a resolver os
problemas dos mais diversos. Até pra pedir conselho! Acho que é por isso que fui eleita
para representar a comunidade na escola. Espero poder compartilhar com vocês
minhas experiências!
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Iolanda
Como vão vocês? Sou Iolanda, mãe de dois filhos lindos! Sempre quis ser conselheira
escolar. Durante as conversas que ocorrem pouco depois de deixar as crianças na
escola, surgiu a ideia de me candidatar a representante dos pais no Conselho Escolar.
Sei da minha responsabilidade em representar o coletivo de pais. É muito gratificante
poder contribuir com a melhoria da aprendizagem e o crescimento dos meus filhos e de
todos os outros!

Roberto
Oi, meu nome é Roberto. Achei que não era capaz de ser um conselheiro. Na verdade
eu não sabia muito bem o que eu ia fazer aqui. Mas com a prática, foi ficando fácil.
Hoje eu adoro ser representante dos pais no Conselho Escolar. Me sinto importante!
Aqui as pessoas nos ouvem e consideram as nossas contribuições. No Conselho
comecei a entender melhor o cotidiano da escola e o trabalho dos professores. Somos
uma equipe! Vejo vocês em breve!
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3. LEGENDAS DA AULA 1- O Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares I

PERSONAGEM

LEGENDA

Narrador

Este episódio tratará sobre o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares.
Você terá uma visão geral do Programa, suas diretrizes e bases legais, bem como os
fundamentos que levaram à criação dessa formação, da qual vocês estão participando.

Narrador

No Artigo 205 a Constituição estabelece que:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Narrador

No Artigo 206, item VI, a Constituição tem como princípio a “gestão democrática do ensino
público na forma da lei”.

Ester

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB número 9394 do ano 1996) também traz
considerações importantes sobre a Gestão Democrática no ensino público. O Artigo 14 da LDB
diz que:
Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na
educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;
II – participação das comunidades escolar e local em Conselhos Escolares ou equivalentes.
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Sofia

Ester, o Plano Nacional de Educação (PNE), que teve vigência até 2011, já trazia como objetivos
e metas a implantação de Conselhos Escolares nas escolas de educação infantil, ensino
fundamental e médio. No âmbito da Educação Infantil, um dos objetivos e metas é: Implantar
Conselhos Escolares e outras formas de participação da comunidade escolar e local na melhoria
do funcionamento das instituições de educação infantil e no enriquecimento das oportunidades
educativas e dos recursos pedagógicos.

No âmbito do ensino Fundamental, um dos objetivos e metas é:Promover a participação da
comunidade na gestão das escolas, universalizando, em dois anos, a instituição de Conselhos
Escolares ou órgãos equivalentes. E no Ensino Médio, o PNE traz como meta: criar mecanismos,
como Conselhos ou equivalentes, para incentivar a participação da comunidade na gestão,
manutenção e melhoria das condições, de funcionamento das escolas.

Rosa

Mas afinal, o que é Conselho Escolar?

Iolanda

O Conselho Escolar é o órgão colegiado da escola, com função deliberativa, consultiva,
fiscalizadora, mobilizadora e pedagógica. Cabe ao Conselho fortalecer o Projeto Político
Pedagógico da escola, como a própria expressão da sua organização educativa, garantindo a
participação das comunidades escolar e local na gestão administrativa, financeira e pedagógica.

Narrador

Será que todos os membros do Conselho já estão presentes na sala?
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Narrador

O Conselho Escolar conta com a participação das comunidades escolar e local. Por isso, ele é
formado pelos seguintes segmentos:
- Representantes de pais ou responsáveis
- Estudantes
- Professores ou professoras
- Demais funcionários
- O Diretor ou diretora que é membro nato
- E Comunidade local (se for o caso)

Ceci

Oi pessoal!

Luis

Bom dia, conselheiros!

Apoena

Olá, meus caros!

Roberto

Bom dia, pessoal!

Rafael

Olá, bom dia!

Ester

No Conselho Escolar é assim: todos têm direito à participação!
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Aurélio

É Ester, participar é importante! Por isso, precisamos entender bem o que é o Conselho Escolar.

Apoena

Vejo que um esclarecimento se faz necessário: Conselho Escolar não é o mesmo que Unidade
Executora. Muitos acham que é tudo a mesma coisa! Mas não é! A Ceci andou se informando e
pode nos explicar a diferença.

Ceci

Aprendi que Conselho Escolar é o órgão colegiado deliberativo da estrutura da escola, composto
pelo diretor e por representantes dos professores, demais funcionários, pais ou responsáveis,
estudantes e comunidade local, que tem por atribuição decidir sobre questões pedagógicas,
administrativas e financeiras, no âmbito escolar. Já a Unidade Executora é uma entidade privada
sem fins lucrativos, representativa das escolas públicas, integrada por membros da comunidade
escolar constituídas para receber, executar e prestar contas dos recursos financeiros.

Apoena

Ceci, você foi bem clara! O Conselho Escolar existe para conhecermos as necessidades da
escola, participarmos das decisões e assumirmos coletivamente o compromisso por uma
educação com mais qualidade. Mas quero registrar que em alguns Municípios e Estados, o
Conselho Escolar também exerce a função de Unidade Executora.

Narrador

O Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares desenvolve ações que visam
ampliar a participação das comunidades escolar e local na gestão administrativa, financeira e
pedagógica das escolas públicas, bem como instituindo políticas de implantação e fortalecimento
de Conselhos Escolares, em regime de colaboração com os sistemas de ensino. No âmbito do
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Programa, são promovidas ações de formação para conselheiros escolares e para técnicos e
dirigentes das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, utilizando inclusive
metodologias de educação a distância.

Narrador

São objetivos do Programa:
I - Ampliar a participação das comunidades escolar e local na gestão administrativa, financeira e
pedagógica das escolas públicas;
II - Apoiar a implantação e o fortalecimento de Conselhos Escolares;
III - Instituir políticas de indução para implantação de Conselhos Escolares;
IV - Promover em parceria com os sistemas de ensino a capacitação de Conselheiros Escolares,
utilizando inclusive metodologias de educação a distância;
V - Estimular a integração entre os Conselhos Escolares;
VI - Apoiar os Conselhos Escolares na construção coletiva de um projeto educacional no âmbito
da escola, em consonância com o processo de democratização da sociedade;
VII - Promover a cultura de acompanhamento e avaliação no âmbito das escolas para a garantia
da qualidade da educação.

Narrador

O Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares possui três grandes
estratégias: elaboração de material pedagógico, formação presencial e formação a distância.

Narrador

Elaboração de material pedagógico
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Narrador

A Formação Presencial conta com a parceria das Secretarias Estaduais e Municipais de
Educação, e com a atuação dos Grupos Articuladores de Fortalecimento do Conselho Escolar.

Narrador

No contexto da formação presencial, um grande momento é a realização do Encontro Nacional
de Fortalecimento do Conselho Escolar, que ocorre anualmente em Brasília e reúnem técnicos
das secretarias estaduais e municipais de Educação, responsáveis pela implantação e
acompanhamento dos Conselhos Escolares.

Narrador

A Formação a Distância tem parceria com as Secretarias Estaduais, municipais e Instituições
Federais de Ensino Superior.

Narrador

A formação a distância é realizada por meio de: curso para conselheiros escolares, curso para
técnicos de Secretarias de Educação e a comunidade virtual do grupo articulador - GAFCE.

Luis

A Formação Continuada, presencial e a distância, tem como um dos principais objetivos,
qualificar a participação.

Roberto

Luís, quero lembrar que a formação continuada objetiva também: compreender a natureza e as
funções do Conselho Escolar; favorecer o envolvimento de todos os segmentos; refletir sobre a
prática de ser conselheiro; e compartilhar experiências.

Rafael

Lembrei-me de uma frase do livro “O Pequeno Príncipe” que diz:
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“Se eu ordenasse que um general se transformasse em gaivota, e o general não me
obedecesse, a culpa não seria do general, seria minha”. Entendi que não se deve exigir de uma
pessoa o que ela não pode e nem consegue fazer. Assim, temos que garantir o respeito a todos
os membros do Conselho, considerando a diversidade de ideias e as características de cada um
no trabalho coletivo.

Narrador

Por falar em ações coletivas, temos que lembrar que não somos o único Conselho Escolar da
cidade, afinal, todas as escolas devem ter o seu Conselho Escolar. Sendo assim, é importante
estabelecer relações com outros conselheiros para, juntos, anunciarmos propostas, debatermos
ideias, trocarmos experiências que enriquecerão as ações de todos os Conselhos. Um bom
exemplo é realizar estudos em grupo dentro do Conselho ou com conselheiros de outras
escolas. Outra estratégia interessante é a criação de um Fórum de Conselhos Escolares. Esse
Fórum surge a partir da necessidade de articulação dos Conselhos Escolares de uma cidade em
um ambiente que permita compartilhar experiências diversas, evidenciando necessidades e
soluções para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem nas escolas.

Narrador

E toda a construção no âmbito dos Conselhos Escolares vai sendo realizada de forma coletiva.

Narrador

Quer uma dica para conhecer ainda mais o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos
Escolares? Visite o site www.mec.gov.br e encontre outras informações.

Narrador

Você também pode consultar O Banco de Experiências de Conselhos Escolares que traz o
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registro e a socialização de relatos de experiências, contribuindo com o intercâmbio entre os
Conselhos e com a mobilização social na perspectiva da promoção da qualidade da educação.
Relatos de todos os Conselhos Escolares podem ser cadastrados, socializando ideias, iniciativas
e soluções adotadas para o fortalecimento do Conselho Escolar.

Paulo Freire

Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola, e
dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão,
também. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco, ainda, considerando o trabalho
imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente.
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4. LEGENDAS DA AULA 2 - História dos conselhos no Brasil – formação dos espaços democráticos

PERSONAGEM

LEGENDA

Narrador

Nesta segunda aula vamos discutir a trajetória de constituição dos Conselhos, seu significado e
papel que desempenharam ao longo da história da educação brasileira. Faremos a distinção
entre os Conselhos na gestão dos sistemas de ensino e os Conselhos na gestão das instituições
educacionais. E, por fim, trataremos dos Conselhos Escolares como estratégia para a efetivação
do princípio constitucional da gestão democrática da educação pública.

Ceci

Rosa, vamos para a reunião do Conselho Escolar, vamos descobrir um pouco do passado para
compreendermos o significado atual dos Conselhos.

Rosa

Claro, Ceci! Estou indo agorinha mesmo. Essa história me interessa muito!

Rosa

Será que os Conselhos existem desde a pré-história com os homens das cavernas?

Rosa

Como será que surgiram os Conselhos?

Rosa

E na época de Roma, será que existiam Conselhos?

Rosa

Bom, acho melhor ir andando, há muito o que se descobrir sobre essa história!
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Sofia

Oi Rosa! Ainda bem que chegou! Estávamos esperando você para iniciar. E então, Rafael,
comece!

Rafael

Vamos conversar sobre a origem e a natureza dos Conselhos. Bom, ela é bem diversificada. As
instituições sociais, em geral, são fruto de longa construção histórica.

Apoena

A origem dos Conselhos se perde no tempo e se confunde com a história da política e da
democracia.

Ceci

Andei pesquisando na Internet, aqui no laboratório de informática da escola, algumas
informações interessantes sobre os Conselhos.

Ceci

Os registros históricos indicam que já existiam, há quase três milênios, no povo hebreu, nos clãs
visigodos e nas cidades-Estados do mundo greco-romano, Conselhos como formas originais de
gestão dos grupos sociais. A Bíblia registra que Moisés reuniu setenta anciãos ou sábios para
ajudá-lo no governo de seu povo, dando origem ao Sinédrio, o Conselho de Anciãos do povo
hebreu.

Ceci

No Brasil, uma das maiores experiências com Conselho, aconteceu em Canudos no Arraial do
Belo Monte, Sertão da Bahia, entre os anos de 1893 e 1897. Um Conselho de doze membros
sob a liderança de Antônio Conselheiro construiu uma comunidade, onde tudo que produzia
pertencia a toda a comunidade. Lá todos tinham alimentação, casa e direito a educação.
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Iolanda

Muito interessante! Não sabia que a história dos Conselhos era tão antiga. Então os Conselhos
já existem há muito tempo, mas claro, já mudaram bastante. Eu já tinha ouvido falar das
Cidades-Estados da Grécia e de Roma, mas não sabia que sua política era organizada por meio
de Conselhos.

Narrador

Os Conselhos exerciam a democracia direta e/ou democracia representativa como estratégia
para resolver as tensões e conflitos resultantes dos diferentes interesses e eram a voz das
classes que constituíam as comunidades locais.

Narrador

O sentido dado aos Conselhos foi construído historicamente. Eles sempre se situaram na
interface entre o Estado e a sociedade civil. Muitas vezes foram utilizados na defesa dos
interesses das elites, tutelando a sociedade. Nos tempos atuais, os Conselhos enquanto
espaços de interesses e conflitos, buscam a co-gestão das políticas públicas, se constituindo em
canais de participação popular na realização do bem público.

Luis

E o Conselho Escolar? Por que ele foi criado?

Ester

Essa é uma importante história, Luís, e faço questão que o Roberto explique, pois foi ele mesmo
que perguntou da última vez e buscou descobrir por conta própria.
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Roberto

Ah! Deu muito trabalho, mas eu estava bastante curioso e corri atrás de descobrir como surgiram
os Conselhos Escolares. Colhi umas informações nos próprios cadernos do Programa Nacional
de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. O que vou dizer agora retirei, principalmente deste
caderno “Conselhos Escolares: uma estratégia de gestão democrática da educação pública”.
Uma coisa importante de se perceber e que o texto explica muito bem é que existe uma grande
diferença entre os valores proclamados e os valores reais. E o que isso quer dizer? Simples!
Temos de um lado, a proclamação das finalidades educacionais, expressa na Constituição, nas
leis, nas normas dos sistemas de ensino e nos projetos pedagógicos das instituições
educacionais, e, de outro, a tradução, ou a negação, dessas finalidades na prática do cotidiano
escolar.

Luis

Ah! Entendo bem o que isso significa! Uma coisa é o que está escrito no papel, por meio de leis,
outra coisa é o que a gente coloca em prática, nas ações no dia-a-dia. É como se fosse de um
lado o projeto, do outro a ação.

Roberto

Exatamente, Luís! O projeto-intencionalidade constitui a expressão do projeto de sociedade que
desejamos construir por meio da atividade educativa, e o projeto-programa é representado pela
organização e ação concreta da escola.

Luis

Mas, Roberto! Ainda não consegui entender o que o Conselho tem a ver com isso.
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Roberto

É...O Conselho Escolar surgiu para fazer valer o que está escrito! E não no sentido de impor a
vontade de uma só pessoa, mas sim, para atender às necessidades da comunidade escolar e
local, que deve participar da gestão escolar de forma coletiva e democrática. O Conselho Escolar
se constitui na própria expressão da escola, como seu instrumento de tomada de decisão.

Luis

Então, nós temos mesmo o poder de decisão? Mas o que garante a nossa participação legítima?

Roberto

Agora fiquei na dúvida, Luís! Não sei exatamente quais são as normas que institucionalizam e
garantem o funcionamento do Conselho Escolar. Mas sei que elas existem! Ester, você estava
me falando outro dia sobre a luta dos movimentos populares pela redemocratização, no final dos
anos de 1970, reivindicando participação. Parece que foi nesse período que começaram a ter
maior visibilidade no sistema de ensino público, algumas experiências de gestão por meio dos
colegiados, ou seja, com a participação de segmentos da escola. Isso tem relação com a
legislação que garante o funcionamento dos Conselhos Escolares?

Ester

Com certeza, Roberto! Toda legislação que existe hoje e que fundamenta o Conselho Escolar é
fruto dos movimentos populares sobre os quais conversamos outro dia. Movimentos sociais
estes alimentados por sonhos e lutas de outros movimentos de décadas anteriores. Por exemplo,
as lutas pela educação pública na Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (9394/96) e o Plano Nacional de Educação carregam algumas das bandeiras
históricas presentes no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932.
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Roberto

Ester, pesquisando tomei conhecimento que já existiam Conselhos Escolares no Brasil. Em São
Bento do Sul (Santa Catarina) foi descoberto, nos arquivos da Secretaria de Educação, o
Decreto nº 1882, de 7 de maio de 1925, assinado pelo Vice-Governador do Estado de Santa
Catarina, Sr. Antônio Pereira da Silva e Oliveira. Neste decreto se institui os Conselhos
Escolares Familiares, com o objetivo de fiscalizar os trabalhos escolares e incrementar o ensino
das escolas públicas rurais.

Luis

De fato, o espaço que temos aqui no Conselho Escolar foi conquistado com muita luta e esforço
daqueles que sonharam com uma educação aliada à participação de todos e todas, por uma
gestão democrática.

Sofia

Essa semana colei no mural do Conselho Escolar as principais leis que regem o seu
funcionamento.

Rosa

Mas me digam uma coisa, tanto faz dizer “Conselho Escolar” como “Conselho de Escola”?

Sofia

Rosa, sua pergunta é importante, mas, além disso, é muito importante fazer uma reflexão sobre
o significado e a posição do Conselho na estrutura da escola. Devemos situar o Conselho
Escolar como uma estratégia privilegiada da gestão democrática da escola pública.
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Narrador

Quanto à denominação, as duas formas são encontradas com o mesmo significado. Adotamos
aqui a expressão Conselho Escolar, seguindo a LDB e a tradição da área educacional. No setor
educacional, a tradição consagrou o termo Conselho seguido da especificação da área
institucional de abrangência – no caso, Conselho Nacional, Estadual ou Municipal de educação –
para distinguir das demais áreas de ação governamental. Seguindo essa tradição, a LDB e a
maioria dos sistemas de ensino adotaram o termo Conselho Escolar simplesmente. Porém, mais
importante do que a denominação adotada, é a presença atuante desse colegiado no cotidiano
da escola.

Sofia

O Conselho Escolar, portanto, constitui-se na própria expressão da escola, como seu
instrumento de tomada de decisão. Ele é a voz e o voto dos diversos atores da escola, a partir
dos diferentes pontos de vista.

Apoena

É bom deixar bem claro que o Conselho Escolar, embora integrante da estrutura de gestão da
escola, não fala pelo governo, mas ao governo, em nome da comunidade escolar. Por isso, para
poder falar da escola ao governo em nome da comunidade escolar e local, é preciso considerar
os diferentes pontos de vista. Isso significa que a composição do Conselho precisa representar a
diversidade, a pluralidade das pessoas de sua comunidade.
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Iolanda

Nós costumamos ver o mundo a partir das nossas próprias concepções, crenças, ideologias. Por
isso, a visão do todo requer considerar as diferentes perspectivas: da direção, dos professores,
dos funcionários, dos pais, dos estudantes e de outros atores sociais aos quais a escola
pertence.

Rafael

Mas, a quem pertence a escola pública?

Aurélio

Ora, aos cidadãos, ao público!

Narrador

Se a escola pertence ao público, então a gestão da coisa pública não pode ser exercida como se
fosse coisa privada, pertencente apenas a uma pessoa ou a um grupo.

Para instituir a legítima gestão democrática da escola pública é preciso quebrar primeiro os
fundamentos do paradigma patrimonialista e autoritário do Estado - estejam eles situados nos
governantes, na burocracia ou nas corporações. É preciso colocar no lugar deles novos
fundamentos, situados na pertença da escola à cidadania, que lhe confere autonomia e poder e
que possibilita a participação.
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Rosa

Bom, hoje aprendi coisas importantes sobre o Conselho Escolar, principalmente que o nosso
futuro está vinculado ao futuro do coletivo social. E que o ocupante do cargo ou função pública
não é “dono do poder”, mas servidor da cidadania. O mesmo raciocínio vale para os
representantes dos segmentos nos Conselhos Escolares, que devem representar a voz cidadã
na escola pública.

Apoena

Bom, preciso ir. A gente se encontra na próxima reunião do Conselho Escolar. Um grande
abraço e até mais!

Paulo Freire

Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola, e
dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão,
também. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco, ainda, considerando o trabalho
imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente.
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5. LEGENDAS DA AULA 3 - Organização e funcionamento dos CE – o diálogo na diversidade

PERSONAGEM

LEGENDA

Narrador

Esta aula tem como objetivo contribuir para a compreensão da organização e funcionamento dos
Conselhos Escolares, com destaque para a importância do diálogo na diversidade para a
promoção da cidadania. O sentido de participação dos conselheiros escolares visa à valorização
da diversidade humana como base indissociável para a construção de uma sociedade
democrática.

Narrador

A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB de
1996) são duas referências legais importantes que preconizam o estímulo à gestão democrática
do ensino público e ao regime de colaboração entre os entes federados.

Narrador

O município, ao planejar a implantação de Conselhos Escolares, deverá fazer uma ampla
mobilização, conscientizando todos os segmentos sobre o papel do Conselho Escolar e a sua
importância para garantir a gestão democrática. Sugere-se que a regulamentação do
funcionamento dos Conselhos Escolares seja feita por meio de leis.
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Narrador

Mas, quais as principais atribuições dos Conselhos Escolares? Elaborar o Regimento Interno do
Conselho Escolar, que define ações importantes, como periodicidade de reuniões e assembleias
gerais, substituição de conselheiros, condições e garantia de participação, processos de tomada
de decisões, indicação das funções do Conselho, dentre outras. Participar da elaboração,
discussão e aprovação do Projeto Político Pedagógico da escola. Cabe ao Conselho Escolar
avaliá-lo, acompanhá-lo e propor alterações. O Conselho Escolar tem um importante papel no
debate sobre os principais problemas da escola e suas possíveis soluções.

Narrador

E você sabe o que é Projeto Político Pedagógico da escola? Bom, o Projeto Político Pedagógico
(o chamado PPP) é um documento construído coletivamente que orienta e possibilita a unidade
da prática educativa na escola. Essa unidade exige primeiro, o conhecimento de todo o trabalho
que se desenvolve na escola, em suas especificidades e na relação que existe entre as partes. A
partir do PPP, o Conselho Escolar acompanha todo o processo, auxiliando na melhoria da
educação.

Narrador

Para a elaboração do Projeto Político Pedagógico, é importante que a escola consulte toda a
legislação indispensável à tomada de decisões: as Constituições Federal e Estadual, a Lei
Orgânica do Município, a Política da Secretaria de Educação, as normas dos Conselhos
Nacional, Estadual e Municipal de Educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente e outros.
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Rafael

Olá pessoal! Estou aqui para ajudá-los a compreender a concepção de Conselho Escolar,
principalmente segundo os princípios da gestão democrática determinados pela LDB. Ao atribuir
às unidades federadas a competência para definir as normas de gestão democrática do ensino
público na educação básica, a LDB condiciona essa definição a dois princípios:

O primeiro é a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico
da escola;
O segundo é a participação das comunidades escolar e local em Conselhos Escolares ou
equivalentes. (É o que diz o Artigo 14 da LDB).

Apoena

Os sistemas de ensino adotam diferentes alternativas para a participação da comunidade escolar
e local na gestão da escola. Entretanto, é preciso garantir a figura do Conselho Escolar no
sentido propriamente dito, como colegiado deliberativo, consultivo, fiscal, mobilizador e
pedagógico, inserido na estrutura de gestão da escola e regulamentado pelo seu Regimento.

Aurélio

A regulamentação do Conselho Escolar pode variar quando ele, também assume a função de
Unidade Executora. Isso nos remete a observar as legislações específicas da gestão financeira
de programas que proporcionam a transferência de recursos para a escola. A Unidade Executora
é responsável pelo recebimento, execução e prestação de contas dos recursos financeiros
destinados às escolas públicas.
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Narrador

Na Aula 5 sobre a função fiscal estudaremos melhor o aspecto da regulamentação do Conselho
Escolar.

Ceci

Então, ouvir as pessoas é algo importante?

Sofia

Sim, Ceci, uma das coisas mais importantes que precisamos compreender é que o diálogo no
Conselho Escolar é um exercício de se colocar no lugar do outro. Esse é o grande sentido da
ação democrática: a promoção do diálogo na diversidade!

Ester

Antes, pouco participávamos das decisões que envolviam as práticas educativas no espaço
escolar. Agora nós podemos participar! Estudantes, funcionários e a comunidade também! Uma
das grandes tarefas que o Conselho Escolar tem é aprender a lidar com o pluralismo e a
diversidade cultural, econômica e política dos sujeitos participantes do processo educacional,
somando os esforços de todos em prol da melhoria da qualidade da educação!

Ceci

Bom, o intervalo acabou. Preciso voltar para a sala. Até mais pessoal!

Rafael

Eu também preciso ir! Vejo vocês depois!

Aurélio

Vamos Ester? Precisamos dar continuidade àquele projeto com a nossa turma.

Ester

Sim, é mesmo, Aurélio! Bom, nos encontramos depois! Tchauzinho!
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Sofia

Apoena, vamos até minha sala para definirmos alguns pontos da feirinha de reciclagem que você
sugeriu?

Apoena

Claro, Sofia. Pensei em várias ideias de como podemos mobilizar a comunidade para participar!

Luis

Mas como lidar com as diferenças entre os sujeitos que participam do processo educativo?

Iolanda

Olá Luís! Você parece tão pensativo!

Luis

Sim, estou mesmo muito pensativo.

Iolanda

E sobre o que você está pensando?

Luis

Estava aqui refletindo sobre os conflitos e as ideias que marcam o pensamento divergente no
Conselho Escolar! Eu me perguntava como devemos lidar com essas diferenças.

Iolanda

Certamente, Luís, esse é um dos grandes desafios do Conselho Escolar! É preciso garantir não
somente o respeito a essas diferenças, mas abrir espaço para que cada um possa apresentar e
ser considerado nas suas necessidades e potencialidades. Lidar com as diferenças não é aceitar
as desigualdades sociais!
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Rosa

Olá! Ouvi algo sobre lidar com as diferenças?

Luis

A ação democrática proposta pelo Conselho Escolar precisa mesmo romper com a lógica
centralizadora que tem historicamente desconsiderado a diversidade de opiniões, posturas,
aspirações e demandas das diferentes pessoas que agem no interior da escola. Nós
funcionários, por exemplo, precisamos ser ouvidos também, pois temos nossa importância para
o funcionamento da escola. E para que nosso papel seja executado com sucesso, temos que
expressar nossas dificuldades e necessidades.

Roberto

Olá pessoal! Estava passando e ouvi vocês falarem sobre desigualdade social. Estamos a todo
momento convivendo com essa desigualdade, e a escola pode reproduzir tanto as relações
econômicas quanto as relações sociais, com todas as suas contradições.

Luis

E isso pode gerar conflito.

Narrador

Na perspectiva de melhorar a educação e o país, o Conselho Escolar deve cumprir o papel de
mediador desses conflitos e construir entendimentos possíveis, dentro do contraditório social.
Assim, a escuta atenta dos diversos atores sociais e à abertura de espaços para a concretização
do debate de opiniões e ideias, tornam-se fundamentais para a percepção dos interesses
existentes na escola. É muito importante que as deliberações do Conselho Escolar considerem
essas diferenças para garantir a unidade na escola.
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Narrador

A destinação política da prática do Conselho Escolar é um de seus grandes desafios. Por isso, o
respeito ao pluralismo, como atitude indispensável dos diferentes segmentos que compõem o
Conselho Escolar, torna-se garantia de um ambiente efetivamente democrático na escola,
contribuindo, significativamente, para a melhoria da qualidade da educação.

Narrador

É preciso romper com a lógica massificadora da escola, que temhistoricamente desconsiderado
a diversidade de opiniões, posturas, aspirações e demandas dos atores sociais que agem no seu
interior. É preciso respeitar e criar condições para o desenvolvimento das potencialidades e para
o atendimento das necessidades específicas dos estudantes. Assim, o respeito ao pluralismo
torna-se garantia de um ambiente efetivamente democrático na escola.

Narrador

Acontece que, assim como na sociedade, há muitas vezes uma visível fragmentação das
atividades da escola. As pessoas fazem o seu trabalho e pouco conhecem ou se interessam pelo
trabalho do outro.

Narrador

Essas são algumas das ações de cada um desses sujeitos. Mas às vezes, o problema é que
essas partes não conversam entre si, isto é, executam ações fragmentadas e desconectadas.
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Rosa

É por isso que é tão importante a unidade no trabalho escolar. Quando compartilhamos nossas
práticas na escola, podemos favorecer a unidade da prática social da educação. A prática social
da educação é um todo, com partes que se articulam e se complementam. Quando as partes
desse trabalho se distanciam, quando seus membros perdem a noção da totalidade e, muitas
vezes, percebem sua “parte” como “o todo”, a escola tende a ver seus esforços se reduzirem na
fragmentação.

Luis

Concordo plenamente com você, Rosa. Em uma escola fragmentada, as partes, ou seja, o meu
trabalho, o seu e o dos outros não se relacionam. Tornam-se partes que fragmentam o
conhecimento e as ações. Tornam-se partes que fragmentam todos os sujeitos envolvidos no
trabalho escolar. E, fragmentados, os sujeitos perdem a dimensão do viver em sociedade, pois
ficam individualizados nos seus desejos e lutas.

Rosa

Fico feliz em saber que estamos construindo uma escola melhor para os nossos filhos e também
para os nossos netos. Pessoal, preciso ir está na hora da refeição dos estudantes.

Luis

Vou com você, Rosa, preciso também organizar o refeitório.

Iolanda

Vamos esperar as crianças saírem da aula?

Roberto

Sim, Iolanda! Vamos!
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Narrador

O Projeto Político Pedagógico da escola, como vimos nesta aula, é um documento que orienta a
unidade da prática educativa, resgata a unidade do trabalho escolar e garante que não haja uma
divisão entre os que planejam e os que executam. Elaborado, executado e avaliado de forma
conjunta, tem uma nova lógica.

Narrador

Nesse processo, os segmentos planejam e executam juntos, garantindo a visão do todo. Por
isso, de posse do conhecimento de todo o trabalho escolar, os diversos profissionais e
segmentos envolvidos (gestores, técnicos administrativos e de apoio, docentes, discentes, pais e
comunidade local) cumprem seus papéis específicos, sem torná-los estanques e fragmentados.
Todos tornam-se partícipes da prática educativa.

Paulo Freire

Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola, e
dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão,
também. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco, ainda, considerando o trabalho
imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente.
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6. LEGENDAS DA AULA 4 - Conselho Escolar e a dimensão político-pedagógica

PERSONAGEM

LEGENDA

Narrador

Nesta aula vamos discutir a dimensão Político-Pedagógica do Conselho Escolar. Discutiremos
como a escola se relaciona com um projeto de uma sociedade mais justa, com ênfase na luta
política e na construção de processos educativos emancipadores.

Iolanda

Será que todos já chegaram para nossa reunião de hoje? Hoje vamos discutir um assunto muito
sério e de interesse de todos, espero que todos já tenham chegado.

Iolanda

Bom dia! Vejo que só faltava eu.

Sofia

Sim Iolanda, sente-se, por favor. Bem, como todos já estão presentes, gostaria de dar início a
nossa reunião de hoje com a seguinte questão: o que é a dimensão Político-Pedagógica do
Conselho Escolar? Todos nós devemos ter essa questão bem esclarecida. Para que haja uma
gestão democrática na escola é fundamental a existência de espaços propícios para que novas
relações sociais entre os diversos segmentos escolares possam acontecer.
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Narrador

Segundo o filósofo italiano Norberto Bobbio, “quando se quer saber se houve um
desenvolvimento da democracia num dado país, o certo é procurar saber se aumentou não o
número dos que têm direito de participar das decisões que lhes dizem respeito, mas os espaços
nos quais podem exercer esse direito”.

Ceci

Assim, o Conselho Escolar constitui um desses espaços, juntamente com o Conselho de Classe,
o Grêmio Estudantil, a Associação de Pais e Mestres, entre tantos outros possíveis.

Rosa

Mas Sofia, eu sei que o Conselho Escolar possui uma característica própria que lhe dá uma
dimensão fundamental: ele se constitui uma forma colegiada da gestão democrática. Assim, a
gestão deixa de ser o exercício de uma só pessoa e passa a ser uma gestão colegiada, na qual
os segmentos escolares e a comunidade local se congregam para, juntos, constituírem uma
educação de qualidade e socialmente relevante. Com isso, compartilha-se o poder e as suas
responsabilidades.

Luis

Isso mesmo Rosa e nesse contexto, o papel do Conselho Escolar é o de ser o órgão deliberativo,
consultivo, mobilizador e pedagógico mais importante do processo de gestão democrática. Não
como instrumento de controle externo, como eventualmente ocorre, mas como um parceiro de
todas as atividades que se desenvolvem no interior da escola.
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Apoena

Por isso é tão importante saber que nossa participação, nesse processo, precisa estar ligada,
prioritariamente, à essência do trabalho escolar. Assim, acompanhar o desenvolvimento da
prática educativa, do processo de ensino-aprendizagem, é uma tarefa muito importante.

Ester

Mas, é importante esclarecer que dessa forma, a função Político-Pedagógica do Conselho
Escolar se expressa no acompanhamento com todo o processo educacional, tendo como foco
privilegiado a aprendizagem, seja no planejamento, na implementação e na avaliação das ações
da escola.

Sofia

Isso mesmo, Ester! E podemos ver isso bem claro no Projeto Político Pedagógico da escola. Por
meio deste instrumento podemos planejar, implementar e avaliar as práticas educativas no
interior do espaço escolar.

Rafael

Deixa ver se entendi. Quer dizer que nesse acompanhamento corresponsável, o Conselho
Escolar participa da construção do Projeto Político Pedagógico e acompanha o desenrolar das
ações da escola, num processo permanente de participação e avaliação.

Iolanda

Quer dizer que nós do conselho temos que estar atentos à implementação do Projeto Político
Pedagógico. Mas como vamos fazer uso dos nossos diferentes olhares para uma possível
melhora na prática escolar?
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Aurélio

Iolanda, é importante lembrar que esses momentos de avaliação servem como diagnóstico, ou
seja, como apresentação da realidade que, por sua vez, indica quais aspectos podem ser
mantidos, quais os que devem ser revistos na prática cotidiana da escola e quais novos
procedimentos precisam ser propostos.

Roberto

Toda essa ação de acompanhamento tem uma finalidade maior: a construção de uma educação
democrática e emancipadora. Portanto, é necessário que o Conselho Escolar exerça sua função
mobilizadora junto à comunidade para discutir a qualidade da educação ofertada na escola.

Ester

Assim, a pergunta que o Conselho Escolar pode fazer é: queremos que nossa escola contribua
para a manutenção de uma realidade injusta ou uma educação que contribua para a
transformação dessa realidade?

Rosa

Queremos uma escola que seja mediadora de mudanças sociais e que contribua para uma
sociedade mais justa.

Roberto

Os conteúdos a serem desenvolvidos em sala de aula; a metodologia a ser empregada pelos
docentes; a avaliação da aprendizagem escolhida; o processo de participação dos diversos
segmentos nas atividades escolares; tudo isso deve ser coerente com o projeto de uma escola
emancipadora que queremos.
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Iolanda

Isso mesmo Roberto, e a partir de então, sabendo onde se deseja chegar e que concepção de
educação se deseja desenvolver, o Conselho Escolar deve iniciar uma ação consciente e ativa
na escola.

Ceci

É por isso que é tão importante compreender porque a função do Conselho Escolar é
fundamentalmente Político-Pedagógica. É política, na medida em que estabelece as
transformações desejáveis na prática educativa escolar. E é pedagógica, pois estabelece os
mecanismos necessários para que essa transformação realmente aconteça.

Rafael

Olha... Tudo até agora foi muito bem esclarecido! Mas cabe destacar que o sentido político aqui
desenvolvido não se refere à política partidária, mas sim a toda ação consciente e intencional
que vise manter ou mudar a realidade, nas suas diversas dimensões.

Aurélio

É isso mesmo Rafael! Devemos compreender a educação como prática social que visa o
desenvolvimento de cidadãos conscientes, autônomos e emancipados e entender o Conselho
Escolar como um mecanismo de gestão democrática colegiada.

Ester

Bem, acho que todos compreenderam a dimensão político pedagógica do Conselho Escolar.
Podemos então dar por encerrada nossa reunião, obrigada a todos e até a próxima!
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Paulo Freire

Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola, e
dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão,
também. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco, ainda, considerando o trabalho
imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente.
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7. LEGENDAS DA AULA 5 - As funções deliberativa e consultiva do Conselho Escolar

PERSONAGEM

LEGENDA

Narrador

Esta aula contribui para que você compreenda a função deliberativa e consultiva do Conselho
Escolar. Para tanto, refletiremos sobre a organização do Conselho Escolar, levando em conta
suas atribuições, composição e paridade. Você irá compreender que o processo de escolha e
deliberação de ações de interesse comum é algo que compete a uma coletividade.

Aurélio

Refletiremos agora sobre a composição, atuação e as funções do Conselho Escolar. Então,
vamos começar?

Aurélio

Os Conselhos Escolares representam as comunidades escolar e local, atuando em conjunto e
definindo caminhos para tomar as deliberações que são de sua responsabilidade. No Brasil, a
criação e a atuação de órgãos de apoio, decisão e controle público da sociedade civil na
administração pública, tem um significado histórico relevante.

Sofia

O Conselho Escolar é o órgão colegiado que faz parte da estrutura da escola. Atuando de forma
conjunta, define caminhos para tomar as deliberações que são de sua responsabilidade.
Representa, assim, um lugar de participação e decisão, um espaço de discussão, negociação e
encaminhamento das demandas educacionais. Assim, o Conselho Escolar é uma instância de
discussão, acompanhamento e deliberação, na qual se busca incentivar uma cultura
democrática, participativa e cidadã.
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Apoena

O Conselho Escolar deve mobilizar a comunidade escolar e local para participar da elaboração,
acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógico da escola. O PPP contém as
concepções de educação, os objetivos, metas e sonhos da escola, assim como os problemas
que precisam ser superados, por meio da criação de práticas pedagógicas coletivas e da
corresponsabilidade de todos os membros da comunidade escolar. Esse processo deve ser
coordenado e acompanhado pelo Conselho Escolar.

Narrador

Para garantir a legitimidade do Conselho Escolar, é importante que se tenha representantes de
todos os segmentos, quais sejam: estudantes, pais ou responsáveis, professores, demais
funcionários, diretor (ou diretora) e representante da comunidade local.

Narrador

A composição, competência e eleição dos membros do Conselho Escolar devem ser definidas
em lei específica aprovada no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
respeitada a composição paritária entre os segmentos eleitos que trabalham na escola e o
formado por pais e estudantes. Todos os representantes do Conselho Escolar deverão ser
eleitos por seus pares, exceto o diretor, que é membro nato desse colegiado.

Ceci

O que é uma composição paritária?

Rafael

Também fiquei com dúvida sobre o que são segmentos representativos.

Apoena

Eu e Iolanda pesquisamos outro dia sobre isso. Vou deixá-la explicar.
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Iolanda

Sim, claro! Bom, na nossa pesquisa descobrimos que o termo paritário significa uma qualidade
que é par, ou seja, significa equilíbrio. Quando compomos o Conselho Escolar, temos que ter o
cuidado em representar de forma equilibrada os segmentos que o compõem. Por exemplo, 50%
dos membros devem ser professores e funcionários, e os outros 50% estudantes, familiares e
comunidade local. Cada um desses representantes deve ser eleito pelos seus pares. Vale
lembrar que o diretor é membro nato do Conselho Escolar. E segmentos representativos...
Significa que eu, como conselheira, devo estar atenta às demandas e opiniões das pessoas que
estou representando. Ou seja, se eu represento um segmento do Conselho Escolar, não posso
falar das minhas opiniões isoladamente, mas devo representar a opinião do conjunto daqueles
que estou representando.

Luis

Mas... E nas escolas onde não existem todos os segmentos?

Roberto

Quando não há um determinado segmento, o Conselho se organiza conforme a realidade da
escola, mas vale lembrar que a paridade deve ser respeitada.

Rafael

Mas... E no caso das escolas de educação infantil?

Apoena

O Conselho Escolar deve se mobilizar para garantir a participação de todos! No que se refere às
crianças da Educação Infantil elas são sujeitos que também estão construindo sua autonomia,
pois a escola de qualidade também é para elas! Por isso, a escola deve criar maneiras para ouvilas, pois participar não tem idade.
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Iolanda

Também precisamos lembrar que o Plano Nacional de Educação 2001/2011, no que se refere à
Educação Infantil, já trazia como um dos objetivos e metas: "Implantar Conselhos Escolares e
outras formas de participação da comunidade escolar e local na melhoria do funcionamento das
instituições de educação infantil e no enriquecimento das oportunidades educativas e dos
recursos pedagógicos".

Narrador

A quase totalidade dos sistemas de ensino estabelece o número de conselheiros escolares,
obedecendo a números mínimos e máximos, com critérios baseados em escalas segundo o
tamanho da escola. É importante, também, que o sistema de ensino defina o mandato do
Conselheiro Escolar, que normalmente é de dois anos, com direito à reeleição. Quanto ao
funcionamento, as normas deverão ser bastante explícitas, em um Regimento Interno, que defina
inclusive a periodicidade das reuniões ordinárias, como convocar uma reunião extraordinária,
registro delas em atas, substituição dos conselheiros, função dos suplentes, e outras mais.

Rosa

Para o bom funcionamento do Conselho Escolar, quantas vezes temos que nos reunir?

Sofia

O Conselho Escolar deve estar atento para todo o cotidiano da escola, assim, deve haver
reuniões sempre que necessário. Mas é muito importante que haja, pelo menos, uma reunião
ordinária por mês.

Ester

Podemos marcar as reuniões ordinárias do Conselho Escolar no começo do ano, com base no
calendário da escola, pois assim, já podemos organizar melhor nossa agenda de reuniões.
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Roberto

Lembrando, ainda, que as reuniões deverão acontecer em dia e horário que sejam adequados
para todos os conselheiros. Assim vamos fomentar a participação ampla dos diferentes
segmentos. É preciso garantir a legitimidade, possibilitando vez, voz e voto para os
representantes. É dessa forma que construiremos uma escola de qualidade!

Apoena

É verdade! E outro aspecto importante é que devemos garantir que as pautas para as reuniões
do Conselho sejam construídas coletivamente, de modo que as necessidades dos diferentes
segmentos estejam contempladas nas reuniões do Conselho.

Ceci

Mas... Como assim, Apoena?

Apoena

Ceci, nós podemos utilizar o mural do Conselho Escolar como meio para que toda a comunidade
escolar e local contribua com temas a serem incluídos na pauta da reunião. Basta definirmos um
período para isso!

Ceci

É mesmo! Então, me disponho a ser a primeira a organizar a coleta das sugestões para a nossa
pauta construída coletivamente!

Aurélio

Eu pensei em uma pauta interessante a ser discutida: como criar, reativar ou consolidar um
Conselho Escolar.
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Sofia

Cabe a qualquer pessoa a articulação para a criação do Conselho Escolar, convocando todos
para organizar coletivamente uma eleição desse colegiado, em diálogo com a Secretaria da
Educação.

Sofia

O diretor, ou equipe gestora, atua como executor das deliberações do Conselho Escolar,
implementando as decisões desse colegiado no cotidiano da escola. Ele também articula a
integração de todos os segmentos, visando a implementação do Projeto Político Pedagógico.

Luis

Entendi que o diretor executa as deliberações do Conselho. Mas, o diretor pode ser o presidente
do Conselho Escolar?

Sofia

O diretor poderá - ou não - assumir a presidência do Conselho Escolar. Isso fica a critério de
cada Conselho, conforme estabelecido pelas normas legais. Mas é importante destacar que, não
havendo restrição legal, a presidência do Conselho pode ser exercida por qualquer conselheiro
que seja eleito pelos demais membros.

Rosa

O Conselho Escolar é composto por membros efetivos e seus respectivos suplentes. Os
membros efetivos e seus suplentes são eleitos pelos seus respectivos segmentos. É importante
lembrar que a comunidade pode participar das reuniões do Conselho com direito a voz.
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Ester

Recomenda-se que o Conselho Escolar seja constituído por um número ímpar de integrantes,
observando as diretrizes do sistema de ensino e a paridade entre os segmentos. O diretor da
escola é o membro nato, ou seja, o diretor no exercício da função tem a sua participação
assegurada no Conselho Escolar.

Narrador

Vale lembrar: quanto à presidência, deve ser exercida por um conselheiro, que será escolhido
dentre os membros eleitos. Se houver uma legislação que determine qual o segmento exercerá a
presidência, ela terá que ser cumprida, até que se promova a alteração, se for o caso.

Aurélio

O Conselho Escolar possui as seguintes funções:

- A 1ª função é a Deliberativa: que consiste em decidir, deliberar, aprovar, elaborar;
- A 2ª é a Consultiva: nessa podemos opinar, emitir parecer, discutir;
- A 3ª é a Fiscal: trata de fiscalizar, acompanhar, supervisionar, aprovar prestação de contas;
- A 4ª é a Mobilizadora: por meio da qual é possível articular, apoiar, avaliar, promover, estimular;
- E a 5ª função, e não menos importante, é a Pedagógica: através delas todos nós podemos
educar, refletir, planejar, avaliar, compartilhar.
Nesta aula vamos falar um pouco mais das funções deliberativa e consultiva.

Luis

Aurélio, você precisa explicar mais detalhadamente essas funções, pois acho muito importante
que saibamos todos os detalhes, para melhor conduzirmos nossas ações no Conselho Escolar.
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Aurélio

Mas é claro, Luís. Mas, vou pedir a ajuda da minha colega Ester!

Ester

Eu posso falar um pouco sobre a função consultiva do Conselho Escolar. Essa função tem o
caráter de assessoramento. É quando o Conselho Escolar analisa as questões encaminhadas
pelos diversos segmentos da escola e da comunidade e apresenta sugestões ou soluções, que
poderão ou não ser acatadas.

Luis

Como se dá essa função consultiva na prática?

Ester

Para exercer a função consultiva é necessário, antes de tudo, contextualizar a realidade da
escola para melhor conhecê-la, fundamentando de forma mais consistente as reflexões acerca
da consulta.

Aurélio

É importante também conhecer a legislação e as normas vigentes porque são instrumentos que
auxiliam legalmente o parecer.

Sofia

Na prática, o Conselho Escolar também deve estudar e investigar o objeto da consulta, para
emitir um parecer consciente e que qualifique a resposta do Conselho.

Luis

Mas, e a função deliberativa? Como ocorre?
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Iolanda

Luís, posso explicar. Vamos lá, então! A função deliberativa é exercida quando o Conselho
Escolar toma decisões coletivamente, que devem ser cumpridas. Ocorre, por exemplo, quando
decide sobre o Projeto Político Pedagógico.

Rafael

Ah... Entendi! Na deliberativa a decisão do Conselho Escolar deve ser acatada e na consultiva, é
como se fosse uma recomendação.

Rosa

Mas, agora que conhecemos essas duas funções do Conselho Escolar, gostaria de fazer uma
pergunta: até que ponto a escola como instituição pode deliberar?

Sofia

Nesse caso, é preciso refletir sobre os limites e possibilidades institucionais da escola.

Apoena

É isso mesmo, Rosa! A função deliberativa é a garantia do espaço de autonomia. A ação
democrática é exercício de poder, autocriação, auto-instituição, autogestão. Para que a gestão
da escola pública seja efetivamente democrática é fundamental que ela exercite sua autonomia.

Rosa

Com relação à institucionalidade da Escola, após a Constituição de1988, à medida que os
sistemas de ensino se estruturaram e se fortaleceram, houve uma necessidade de progressiva
ampliação do espaço de autonomia da escola. E a questão da autonomia remete à questão da
institucionalidade que reveste a escola de personalidade, identidade própria. Nesse caso, fica
uma pergunta: se a escola é uma instituição, o Conselho Escolar seria uma instituição
independente da escola?
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Narrador

Tanto no ensino superior como na educação básica, os Conselhos são situados como instâncias,
como mecanismos de gestão, sendo, portanto, inerentes à instituição de ensino. Por essa razão,
os Conselhos são sempre regulamentados no estatuto (no caso das Universidades) e/ou no
regimento da escola.

Luis

Então, isso significa que o Conselho se insere na institucionalidade e na própria estrutura da
escola. O Conselho Escolar é um mecanismo de gestão da escola pública estando, portanto,
totalmente ligado à escola como instituição.

Narrador

É sempre bom lembrar que a implantação do Conselho Escolar e sua autonomia se baseiam em
princípios garantidos por lei. Vejamos o que diz o Artigo 15 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB):“os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas
de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e
administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público”.

Iolanda

A gestão democrática situa o poder de decisão na escola. Situá-lo fora daí equivaleria a privar a
escola de autonomia, arrancar-lhe a essência da gestão democrática, da pedagogia cidadã. Por
isso, o Conselho Escolar não é um órgão à parte da escola. Ele é a própria escola, porque está
integrado totalmente a ela.

Apoena

Tem mais, a institucionalidade da escola precisa ser reforçada, para a conquista de progressivos
graus de autonomia. Assim, parece importante chamar a atenção para algumas distinções
necessárias.
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Apoena

Roberto, você poderia nos explicar quais são as distinções que precisamos saber?

Roberto

Sim, Apoena! Por exemplo, na educação básica e na superior, tornou-se comum instituir
entidades com personalidade jurídica própria, paralelas ou complementares. São as fundações,
associações, com finalidades de assistência ao estudante ou de apoio. Mas essas entidades têm
um caráter complementar. No caso da Escola Básica não podem substituir ou assumir o lugar da
institucionalidade da escola.

Apoena

Em resumo, elas podem contribuir com a escola, mas nunca podem tomar o papel de decisão
que cabe à própria escola como instituição. Ninguém de fora deve decidir o que a escola pode
decidir por ela mesma. E o Conselho Escolar é o órgão máximo de decisão da escola.
Compreenderam?

Rosa

Hum... entendi! Então entidades como: as associações de pais e mestres, caixa escolar, grêmios
estudantis e outras organizações podem e devem existir, porém, no sentido de promover a
mobilização de pais, estudantes e de outros setores comprometidos com a escola. Mas eu tenho
uma pergunta: essas entidades podem substituir o Conselho Escolar?

Roberto

Não, Rosa. Não existe nada que substitua o Conselho Escolar. Primeiro, porque o Conselho
Escolar é um colegiado que representa todos os segmentos da escola. Segundo, porque quando
o Conselho decide, é a própria escola que decide.
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Narrador

Então significa dizer que a função deliberativa do Conselho Escolar está ligada à autonomia da
escola. Dessa forma, através dessa função o Conselho Escolar pode deliberar sobre as
principais questões pedagógicas, administrativas e financeiras. Daí a importância de encaminhar
e acompanhar as deliberações nas reuniões do conselho. E isso é um exercício de sua
autonomia!

Ceci

Então, hoje eu aprendi que o Conselho Escolar decide sobre as questões pedagógicas,
administrativas e financeiras. Já as entidades de apoio executam o que é pertinente a suas
atribuições. Essa é a situação ideal, coerente com os princípios da progressiva autonomia da
escola e sua gestão democrática, fundamentos da escola cidadã. E coerente, também, com a
natureza e as finalidades das entidades complementares de apoio à escola.

Narrador

Os interesses corporativos têm seus espaços próprios: sindicatos, associações e outros
similares. O Conselho Escolar situa-se no espaço da defesa dos interesses coletivos, do Projeto
Político Pedagógico da escola, que requer uma visão do todo, construída desde os diferentes
pontos de vista das categorias que o constituem.

Narrador

Assim, o papel dos representantes dos segmentos da escola não é o da defesa dos interesses
de um segmento, mas sim o de compartilhar com os demais conselheiros a percepção, as
aspirações e os desejos dos seus representantes. O compartilhar requer sensibilidade política,
isto é, situar o interesse coletivo acima dos interesses pessoais ou de um segmento.
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Ceci

Estes processos participativos são muito importantes. Eles têm o poder de mobilizar as pessoas
para que elas possam fazer parte da tomada de decisões e não ficarem apenas aceitando as
ações impostas. É assim mesmo que se exercita a cidadania, com todos participando ativamente
das decisões que fazem parte das suas vidas.

Narrador

A integração entre escola e comunidade potencializa o sentimento de pertencimento, que
revigora o sentido de partilha, tornando o processo educativo e dinâmico. A adoção de uma nova
visão para os processos resulta, consequentemente, na mudança de atitude necessária ao
desenvolvimento de uma nova postura frente à escola e à comunidade, e vice-versa.

Apoena

Gostaria de deixar uma reflexão para todos nós, no sentido de percebermos realmente o que
significa a democratização do sistema de ensino. E que só depende de nós a construção de uma
verdadeira cidadania! A cultura política e a concentração de poder, ainda com resquícios
patrimonialistas, dificultam a efetiva implantação da gestão democrática na escola pública.
Enquanto não superarmos essa situação, que gera atitudes de "donos do poder", ou do saber,
não florescerá nas escolas o exercício da gestão democrática, fundamento da cidadania. Vamos
construir a gestão democrática?

Paulo Freire

Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola, e
dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão,
também. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco, ainda, considerando o trabalho
imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente.
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8. LEGENDAS DA AULA 6 - A função fiscal do Conselho Escolar

PERSONAGEM

LEGENDA

Narrador

Esta aula contribuirá para que você compreenda a função fiscal do Conselho Escolar,
caracterizada pelo acompanhamento da gestão financeira, controle social e regulamentação.
Será apresentado a importância da participação da comunidade escolar e local no Conselho
Escolar.

Rafael

Oba! Não há nada melhor do que ter um tempinho para bater uma bola. Onde está Ceci que
ainda não chegou? Será que ela esqueceu do nosso joguinho? Daqui a pouco começa a
reunião do Conselho Escolar e não devemos nos atrasar.

Ceci

Oi Rafael, cheguei!

Rafael

Oi Ceci!

Ceci

Sabe Rafael, como temos reunião do Conselho hoje, eu vinha no caminho pensando sobre um
ponto da pauta... É sobre a regulamentação do Conselho Escolar... Como será que ocorre?
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Rafael

Ah! Ceci, esse é um ponto importante! Também tenho uma dúvida em relação à
regulamentação do Conselho, eu estava querendo saber como esse assunto é tratado na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Ester

Olá crianças!

Ceci

Olá Professora, Ester, a senhora chegou bem na hora! Poderia nos ajudar a lembrar o que diz
a LBD sobre a regulamentação do Conselho Escolar?

Ester

Claro, Ceci! É o Artigo 14 da LDB que estabelece que os sistemas de ensino definirão as
normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas
peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;
II - participação das comunidades escolar e local em Conselhos Escolares ou equivalentes.

Roberto

Ah! Vocês estão jogando, que legal! Esperem que vou chamar os outros.

Roberto

Quando cheguei notei que vocês estavam conversando.

Rafael

Sim, sim! Estávamos falando sobre um dos pontos da pauta que tratada regulamentação do
Conselho Escolar.
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Ester

Pois é! Estávamos relembrando o que diz a LDB sobre o Conselho Escolar. A LDB indica o
Conselho Escolar e o Projeto Político Pedagógico como elementos fundantes da gestão
democrática da escola. A Lei remete aos sistemas de ensino a tarefa da regulamentação,
assegurando,

para

sua

efetivação,

progressivos

graus

de

autonomia

pedagógica,

administrativa e de gestão financeira às escolas públicas.

Roberto

Mas Ester, como os sistemas de ensino realizam a regulamentação da gestão democrática?

Ester

Os sistemas de ensino organizam e regulamentam a gestão democrática, por meio de leis,
decretos, portarias e pareceres. Em geral, no processo de elaboração dos instrumentos legais
e normativos, procuram viabilizar mecanismos participativos.

Rosa

Ah! E tem mais! Cada sistema de ensino tem suas leis e normas que regulam a gestão
democrática. Além da regulamentação do Conselho Escolar e do Projeto Político Pedagógico,
é normatizada, por exemplo, a escolha de dirigentes escolares.

Luis

É fundamental o conhecimento das leis e normas que regulamentam a gestão democrática
para o pleno exercício da função fiscal do Conselho Escolar.

Iolanda

Mas, esses instrumentos normativos são realmente necessários?
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Roberto

São Iolanda! Estes instrumentos são necessários para garantir a continuidade desses espaços
de deliberação coletiva no fazer cotidiano da escola.

Luis

Agora que já estamos na reunião do Conselho, gostaria de trazer outro assunto importante que
está diretamente ligado à função fiscal do Conselho Escolar. Nós precisamos entender as
atribuições do Conselho Escolar para definir melhor nossa atuação diante dessa função.

Roberto

É bom destacar, Luís, a importância do Conselho fiscalizar o cumprimento do regimento
escolar de forma a contribuir com o bom funcionamento da escola. Muitas vezes o regimento
não é devidamente cumprido por necessitar de adequação e atualização.

Aurélio

Ah! Que bom! Então quer dizer que nós, conselheiros, podemos mobilizar a comunidade para
rever e atualizar o regimento da escola.

Ceci

Ah! Entendi! Mas, eu e o Rafael descobrimos em uma pesquisa que fizemos, quando
começamos a fazer parte do Conselho Escolar, que a função fiscal é ainda mais ampla.

Rafael

Essa função aparece, principalmente, nos momentos de acompanhamento e avaliação das
ações no cotidiano da escola.
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Ester

Isso mesmo, crianças! Exercemos a função fiscal quando acompanhamos a execução das
ações pedagógicas, administrativas e financeiras, avaliando e garantindo o cumprimento das
normas da escola e a qualidade social da educação.

Aurélio

Essa função se efetiva quando o Conselho é revestido de competência legal para fiscalizar o
cumprimento de normas e a legalidade ou legitimidade de ações, aprová-las ou determinar
providências para sua alteração. Para a eficácia dessa função, é necessário que o Conselho
exerça também o seu poder deliberativo.

Sofia

Então, quando planejamos, definimos e acompanhamos o que é feito com os recursos
financeiros que chegam para a escola, por exemplo, estamos exercendo a função fiscalizadora
do Conselho Escolar.

Narrador

Além dessa função fiscal, existem também outras atribuições do Conselho Escolar!

Narrador

Elaborar o Regimento do Conselho Escolar e coordenar o processo de discussão ou alteração
do mesmo.

Narrador

Propor e coordenar discussões junto aos segmentos e votar as alterações metodológicas,
didáticas e administrativas na escola, respeitada a legislação vigente.

Narrador

E participar da elaboração do calendário escolar, no que competir à unidade escolar,
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observada a legislação vigente.

Ceci

Mas, a gente pode modificar o calendário escolar?

Roberto

Existem elementos do calendário escolar que são organizados pela Secretaria de Educação e
outros pela escola. Isso quer dizer que há elementos no calendário que competem à escola, e
o Conselho deve discutir e deliberar coletivamente sobre esses elementos.

Rosa

Ah! Então, esse é mais um motivo para acompanharmos e fiscalizarmos o cumprimento do
calendário.

Narrador

O Conselho deve ainda acompanhar a evolução dos indicadores educacionais (como
abandono escolar, aprovação, aprendizagem, entre outros), e o resultado das avaliações
externas como, por exemplo, a Prova Brasil, que é um dos componentes do IDEB.

Ceci

Mas, o que é o IDEB?
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Aurélio

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007 e representa a
iniciativa de reunir, num só indicador, dois conceitos igualmente importantes para a qualidade
da educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. O indicador é calculado a
partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho
nas avaliações do Inep. O Saeb, para as Unidades da Federação e para o país. E a Prova
Brasil para os municípios. Ele permite traçar metas de qualidade educacional para os sistemas
educacionais.

Rafael

E o abandono escolar e a aprendizagem têm a ver com a qualidade educacional?

Aurélio

Certamente! E o Conselho Escolar pode contribuir diretamente com isso. Sabe como?
Lembram-se quando solicitamos a lista de frequência, para identificarmos os estudantes que
não estavam frequentando a escola? Nós agendamos visitas às suas casas para sabermos o
que motivava sua ausência. Tivemos êxito nessa ação, pois a grande maioria voltou a
frequentar a escola normalmente.

Narrador

O Conselho ainda propõe, quando se fizerem necessárias, intervenções pedagógicas e/ou
medidas socioeducativas visando à melhoria da qualidade social da educação escolar. Ele
deve estar atento inclusive às mudanças na legislação que influenciam diretamente no
cotidiano da escola, como por exemplo, a aprovação da Lei 10.639 de 9 de janeiro de 2003,
que torna obrigatório o ensino sobre História e Cultura afro-brasileira.
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Sofia

Vejam como são muitas as atribuições da função fiscal do Conselho e como são importantes
para o bom funcionamento da nossa escola.

Roberto

Por isso, a função fiscal do Conselho é de extrema importância para toda a comunidade. Por
isso, esse momento de reunião é primordial para que possamos esclarecer nossas dúvidas e
ficarmos cientes de nossas responsabilidades como membros do Conselho Escolar. Portanto,
vamos continuar conhecendo outras atribuições do Conselho.

Ester

Sofia, em relação aos recursos financeiros que a escola recebe, qual o papel do Conselho
Escolar?

Sofia

Nós, conselheiros, devemos saber que a escola recebe estes recursos e que eles devem ser
acompanhados e fiscalizados pelo Conselho Escolar. Existem vários programas Federais,
Estaduais e Municipais que descentralizam recursos direto para a escola. O Conselho deve
fiscalizar o recebimento, a execução financeira e a sua prestação de contas.

Apoena

Quero destacar que todo recurso que chega na escola tem por finalidade à melhoria da
qualidade da educação.
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Aurélio

Vale lembrar que além dos recursos financeiros, nós, conselheiros escolares, deveremos estar
atentos a todos os outros programas que chegam à escola, para que cumpram seus objetivos
de melhoria da qualidade da educação. Programas ligados, por exemplo, à formação de
docentes, estrutura física da escola, ampliação dos espaços pedagógicos, atividades
complementares, dentre outros.

Narrador

Outras atribuições importantes do Conselho Escolar: avaliar e aprovar o plano anual da escola,
construído coletivamente, inclusive a programação de aplicação de recursos financeiros,
promovendo alterações, se for o caso. Acompanhar e avaliar a gestão administrativa,
pedagógica e financeira da unidade escolar.

Rosa

Ser conselheiro é também um aprendizado decorrente do exercício democrático de divisão de
direitos e responsabilidades na gestão escolar. Cada Conselho Escolar deve chamar a
discussão de suas atribuições, em conformidade com as normas do seu sistema de ensino e
da legislação em vigor. Fiscalizar o cumprimento dessas atribuições é um ato de cidadania!

Iolanda

E tem mais, acima de tudo, deve ser considerada a autonomia da escola e o seu empenho no
processo de construção de um Projeto Político Pedagógico coerente com seus objetivos e
prioridades, definidos em função das reais demandas das comunidades escolar e local.
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Apoena

E não podemos esquecer que nosso objetivo é a qualidade social daeducação. Para o
exercício dessas e de outras atribuições, é indispensável considerar que a qualidade que se
pretende atingir é a qualidade social, ou seja, a realização de um trabalho escolar que
represente, no cotidiano vivido, crescimento intelectual, afetivo, político e social dos envolvidos.

Paulo Freire

Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola, e
dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na
mão, também. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco, ainda, considerando o
trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente.
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9. LEGENDAS DA AULA 7 - A função mobilizadora do Conselho Escolar

PERSONAGEM

LEGENDA

Narrador

Na aula de hoje discutiremos a função mobilizadora do Conselho Escolar. Iremos abordar a
importância da mobilização das comunidades escolar e local, com vistas ao fortalecimento do
Conselho Escolar. Faremos uma reflexão sobre o processo de eleição dos conselheiros
escolares no sentido de qualificar a participação.

Aurélio

Bom dia a todos! Podemos começar nossa reunião?

Rosa

Por qual ponto da pauta nós iremos iniciar nossa reunião de hoje?

Sofia

Hoje nós iremos preparar o processo de eleição dos conselheiros escolares.

Luis

Para agilizar o processo, vamos logo definir a Comissão Eleitoral e preparar cédulas de
votação.

Roberto

Calma pessoal! Para garantirmos um processo eleitoral de qualidade, há outras etapas a
serem consideradas, também.

Iolanda

É mesmo! Como vamos desenvolver um processo eleitoral de qualidade, sem pensarmos
antes na mobilização da comunidade?
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Narrador

A palavra mobilização nos remete à ação de mobilizar. Quando convocamos, queremos que
outras pessoas estejam junto a nós. Portanto, mobilização é a ação de chamar, agregar as
pessoas em torno de um objetivo comum.

Narrador

Mobilização é o chamado do Conselho Escolar à comunidade, para se integrar, acompanhar e
participar do cotidiano da escola com vistas a uma educação com qualidade socialmente
referenciada. Mobilizar é convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum sob
uma interpretação e um sentido também compartilhado.

Narrador

Conforme afirma o filósofo e educador colombiano Bernardo Toro:
A mobilização social é muitas vezes confundida com manifestações públicas, com a presença
das pessoas em uma praça, passeata, concentração. Mas, isso não caracteriza uma
mobilização. A mobilização ocorre quando um grupo de pessoas, uma comunidade ou uma
sociedade decide e age com um objetivo comum, buscando, cotidianamente, resultados
decididos e desejados por todos.
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Narrador

Bernardo Toro e Nisia Maria Duarte Wernek afirmam ainda que:
Participar ou não de um processo de mobilização social é um ato de escolha. Por isso se diz
convocar, porque a participação é um ato de liberdade. As pessoas são chamadas, mas
participar ou não, é uma decisão de cada um. Essa decisão depende essencialmente das
pessoas se verem ou não, como responsáveis e como capazes de provocar e construir
mudanças. Convocar vontades significa convocar discursos, decisões e ações no sentido de
um objetivo comum, para um ato de paixão, para uma escolha que “contamina” todo o
cotidiano.

Narrador

Acho importante mesmo as pessoas se organizarem para buscar a melhoria da qualidade da
educação. Por isso, o Conselho deve desempenhar uma função mobilizadora. Na função
mobilizadora os conselheiros promovem a participação, de forma integrada, dos seguimentos
representativos da escola e da comunidade local em diversas atividades, contribuindo assim
para a efetivação da democracia participativa e para a melhoria da qualidade social da
educação.

Luis

Então, cabe ao Conselho Escolar, cada vez mais, desencadear ações que promovam a
mobilização e a participação de toda a comunidade escolar e local no cotidiano da escola, com
o objetivo de juntos enfrentarmos o grande desafio que é garantir a educação de qualidade
para todos.

Rosa

Mas, como podemos mobilizar tanta gente? É uma tarefa muito difícil!
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Ester

Rosa! Nós podemos fazer várias coisas, vou sugerir algumas que acho interessante.

Ester

Uma primeira estratégia de mobilização é a divulgação. Para isso, podemos usar o mural do
Conselho Escolar. Nele serão inseridos as demandas das comunidades escolar e local, as
pautas da próxima reunião do Conselho Escolar, divulgação dos principais resultados e
encaminhamentos das reuniões.

Rosa

Podemos também divulgar no mural todo o processo eleitoral.

Ester

No processo de divulgação é fundamental deixar claro para os estudantes e professores como
será realizado o processo eleitoral, suas características, prazos, candidatos, períodos e etc.

Rafael

Gente, além do mural, para a divulgação das eleições, podemos criar um site, um blog e
também anunciar na rádio escolar.

Roberto

Muito bem pensado, Rafael! Isso vai ajudar muito na divulgação. Vamos lá! Acrescentem a
ideia do Rafael ai no quadro.

Ester

E por fim, distribuiremos informes escritos como: folder, jornal do Conselho, etc.
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Luis

Ei pessoal, essa vocês podem deixar comigo que me comprometo em ficar na porta da escola
entregando os folders para a divulgação do processo eleitoral.

Apoena

Outra estratégia de mobilização interessante é envolver toda a comunidade para conhecer o
Conselho Escolar. Ninguém participa efetivamente daquilo que não conhece.

Sofia

Mas, você teria alguma sugestão para essa ação?

Apoena

Sim, sim! Pensei em duas ações que seriam bem legais!

Apoena

Primeiro: através de seminários e palestras - nestes seminários poderíamos dar ênfase a
alguns temas, como por exemplo: definição de Conselho Escolar, suas principais
características e atribuições e como o Conselho Escolar pode contribuir para a qualidade da
educação.

Apoena

Podemos realizar também, como segundo ponto, plenárias e assembleias, pois é muito
importante lembrar a necessidade de mobilização para ampliar a participação nas assembleias
gerais. A assembleia geral deve ser convocada pelo Conselho Escolar que é um espaço
democrático, onde toda a comunidade escolar e local se reúne para compartilhar e decidir as
grandes questões referentes a escola.

Ceci

Mas, alguém poderia dizer como são essas assembleias?
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Narrador

Essas assembleias são soberanas nas suas decisões, ou seja, qualquer deliberação em
contrário só terá validade se novamente apresentada e referendada por outra assembleiageral. As assembleias-gerais podem ser convocadas, entre outros, para o esclarecimento do
papel do Conselho Escolar, para divulgar as propostas de trabalho das escolas e para fazer um
balanço das atividades realizadas.

Aurélio

Podemos também fazer abordagens de temáticas atuais. Os seminários temáticos se
constituem como uma importante estratégia de mobilização e qualificação.

Narrador

Neles podem ser tratados temas sociais e atuais de interesse comum que contribuam para um
melhor desenvolvimento dos processos educacionais na escola, tais como temas ligados à
dengue, violência, bulling, drogas, homofobia, etnias, gênero e cultura. Esta é uma forma de
chamar a comunidade para conjuntamente (ou coletivamente), sob a coordenação do
Conselho Escolar, refletir sobre essas grandes questões. O Conselho Escolar pode sugerir
temas que foram objeto de demanda da comunidade, por exemplo, caso de drogas na escola,
homofobia, dentre tantos outros.

Iolanda

Também seria interessante trabalhar esse envolvimento na Reunião de Pais e nos
Planejamentos com professores e funcionários.
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Roberto

Isso mesmo, Iolanda! Durante essas reuniões é importante garantir um espaço na pauta que
possibilite a participação dos conselheiros, na perspectiva de construção de um diálogo
constante com a comunidade.

Rafael

Preparei este cartaz para que todos possam ver e participar da eleição do Conselho Escolar.

Ceci

É isso aí, Rafael! Assim, fica bem claro que estamos em pleno processo de eleição. Mas como
esse processo ocorre?

Narrador

O Conselho Escolar diferentemente de Conselhos Regulamentadores, não se constitui por
indicação de seus representantes, mas por um processo eleitoral. Há conselhos, por exemplo,
como o Conselho de Educação, cujos membros são indicados pelas categorias que
representam. O Conselho Escolar é diferente! Cada membro deve ser eleito por seus
segmentos, por um processo amplo, democrático e transparente, que envolva toda a
comunidade escolar.

Iolanda

Mas, como vamos constituir a Comissão Eleitoral?

Sofia

Iolanda, é necessário que haja uma reunião com a comunidade para a constituição da
Comissão Eleitoral. A Comissão Eleitoral deve contar com a participação de, no mínimo, um
representante de cada segmento. Vale a pela lembrar que, se o conselheiro for também
candidato, ele está impedido de participar da Comissão Eleitoral.
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Aurélio

E mais, também é recomendado que a Comissão Eleitoral possua um presidente, secretários e
mesários que conduzam os processos. Recomenda-se ainda que na Composição da Comissão
Eleitoral haja representatividade de todos os turnos da escola.

Luis

Mas, tem um ponto que deve ficar bem claro para a transparência do processo eleitoral.

Apoena

Qual Luís?

Luis

As atribuições da Comissão Eleitoral.

Apoena

É verdade, Luís! Você tem razão! Isso é muito importante para a transparência do processo.

Narrador

Dentre as ações da Comissão Eleitoral destaca-se:
1. A divulgação do cronograma de todo o processo de eleição, com datas referentes à:
publicação do edital, inscrição dos candidatos, período de campanha, eleição e a posse
dos conselheiros. Vale ressaltar que este edital deve ser publicado com bastante
antecedência, para garantir toda a mobilização e o processo democrático.
2. Realização de Assembleias-gerais e plenárias por segmento, separadamente, para
apresentação dos candidatos e suas propostas.
3. Registrar todo o processo eleitoral por meio de atas e relatórios.
4. Realizar inscrição dos candidatos.
5. Providenciar as condições materiais necessárias para realizar a eleição, como por
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exemplo: urnas, cédulas, listas de presença e de eleitores.
6. Divulgação dos resultados e posse dos conselheiros.

Ester

Realmente, as atribuições são muitas! Por isso acho que devemos estar atentos às
dificuldades que poderão surgir durante o processo.

Rosa

Ah... Ester! Sei do que você está falando! Mas devemos perceber que o tempo e conflitos de
interesses são aspectos que inicialmente podem ser considerados dificuldades. Porém, podem
ser vistos como uma potencialidade para fortalecer o grupo. Neste sentido, a dificuldade passa
a ser um desafio, assumido coletivamente pela comunidade escolar.

Sofia

Rosa, eu penso da seguinte maneira: uma dificuldade problematizada e superada por todos,
passa a fortalecer a construção da identidade coletiva. Isso é um elemento indispensável no
processo de construção democrática.

Ester

E quem pode fazer parte do Conselho Escolar nesse processo de construção democrática?

Roberto

Essa eu posso responder, Ester! Devem fazer parte do Conselho Escolar: o diretor da escola e
a representação dos estudantes, dos pais ou responsáveis pelos estudantes, dos professores,
dos trabalhadores em educação não docentes e da comunidade local.
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Iolanda

Como todo órgão colegiado, o Conselho Escolar toma decisões coletivas. Deste modo, ele só
existe enquanto está reunido. Ninguém tem autoridade especial fora do colegiado só porque
faz parte dele. Daí a importância das reuniões periódicas com os conselheiros.

Apoena

Vale lembrar que o diretor atua como coordenador na execução das deliberações do Conselho
Escolar, visando a efetivação do Projeto Político Pedagógico na construção do trabalho
educativo. Ele poderá ser, ou não, o próprio presidente do Conselho Escolar, conforme
estabelecido pela legislação em vigor.

Ceci

E quanto aos outros membros?

Sofia

Os membros efetivos são os representantes de cada segmento. Os suplentes podem estar
presentes em todas as reuniões, mas apenas com direito a voz, se o membro efetivo estiver
presente. E mais, recomenda-se que os Conselhos Escolares sejam constituídos por um
número ímpar de integrantes, observando as diretrizes do sistema de ensino e a paridade entre
os segmentos já citados, ficando os diretores das escolas como membros natos. Os diretores
no exercício da função, têm a sua participação assegurada no Conselho Escolar.

Rafael

É... essa parte eu entendi! Mas, como faço para escolher um bom conselheiro escolar?
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Aurélio

A escolha dos membros do Conselho Escolar deve considerar a representatividade, a
disponibilidade, o compromisso, dentre outros. O conselheiro deve saber ouvir e dialogar,
assumindo a responsabilidade de acatar e representar as decisões da maioria, sem nunca
desistir de dar opiniões e apresentar as suas propostas, pois o Conselho Escolar é, acima de
tudo, um espaço de participação e, portanto, de exercício de liberdade.

Ester

A eleição dos integrantes do Conselho Escolar deve obedecer às diretrizes do sistema de
ensino. Nesse sentido, é importante definir alguns dos aspectos que envolvem esse processo:
mandatos dos conselheiros, forma de escolha, existência de uma Comissão Eleitoral,
convocação de assembleias-gerais para deliberações, existência de membros efetivos e
suplentes.

Ceci

E depois da eleição, deve-se agendar uma data para a posse dos conselheiros.

Luis

Na eleição alguns cuidados devem ser observados, tais como: o voto deve ser único, não
sendo possível votar mais de uma vez na mesma unidade escolar; garantir a paridade dos
segmentos; assegurar a transparência do processo eleitoral; realizar debates e apresentar
planos de trabalho, e outros.

Sofia

Muito bem! Acho que ficou claro para todos como se dá a escolha dos participantes do
Conselho Escolar, certo? Assim sendo, podemos dar por terminada nossa reunião de hoje.
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Rosa

Espera aí! E depois da posse? O que que acontece? Existe alguma orientação para a atuação
dos conselheiros?

Iolanda

Sim! Após a posse proponho a realização de cursos para a formação dos conselheiros, no
sentido de qualificar a sua atuação. Quanto mais o conselheiro se qualifica, mais se fortalece o
Conselho Escolar, pois conselheiros capacitados estão mais preparados para atuarem junto à
comunidade no desenvolvimento de suas funções.

Ceci

É mesmo, Iolanda! E para complementar a formação, podemos criar grupos de estudo, para
estudar e debater os cadernos do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos
Escolares.

Sofia

Bem pensado, Ceci! Poderíamos dividir os cadernos entre os conselheiros e cada um
apresentaria o conteúdo dos cadernos para os demais membros do Conselho, manifestando
suas opiniões.

Roberto

Ei pessoal, não vamos esquecer de divulgar no mural do Conselho Escolar as deliberações da
reunião de hoje.

Narrador

Mobilizar, divulgar e envolver as comunidades escolar e local faz nascer um Conselho Escolar
forte e consistente.
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Paulo Freire

Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola, e
dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na
mão, também. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco, ainda, considerando o
trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente.
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10. LEGENDAS DA AULA 8 - A função pedagógica do Conselho Escolar

PERSONAGEM

LEGENDA

Narrador

Nesta aula vamos refletir sobre a função pedagógica do Conselho Escolar. Essa função
mobiliza um conjunto de saberes, valores, afetos constitutivos do ambiente da escola.
Veremos que todos os sujeitos sociais são responsáveis pela prática educativa. Será visto
também a contribuição do Conselho Escolar na construção do Projeto Político Pedagógico e
no acompanhamento da aprendizagem dos estudantes.

Sofia

Bem, pessoal, a nossa reunião de hoje será diferente. É o nosso primeiro encontro de
formação de conselheiros escolares e o nosso tema é a função pedagógica do Conselho
Escolar.

Roberto

Quer dizer que agora farei o papel de professor!

Rosa

Não Roberto, a função pedagógica do Conselho não significa que seremos professores.

Roberto

Eu sei Rosa, estava brincando. Mas, o que significa mesmo a função pedagógica?

Aurélio

A função pedagógica mobiliza um conjunto de saberes, valores, afetos constitutivos do
ambiente escolar. Por isso, todos os sujeitos sociais (familiares, estudantes, professores,
funcionários, gestores e comunidade local) são responsáveis pela prática educativa.
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Ester

Mesmo que um professor desempenhe da melhor forma possível a docência, se o estudante
não estuda e os familiares não educam e não acompanham a vida escolar de seus filhos, a
qualidade da educação ficará comprometida.

Iolanda

Por outro lado, se o estudante gosta de estudar, os familiares são presentes em sua
educação; mas se o professor e a gestão escolar não desenvolvem um trabalho pedagógico
comprometido com a formação ética, política e cognitiva do estudante, a qualidade da
educação também ficará prejudicada.

Roberto

Portanto, é preciso que professores, estudantes, familiares, gestores, funcionários e
comunidade local caminhem juntos, compartilhando objetivos comuns, expressos no Projeto
Político Pedagógico.

Apoena

Podemos observar que o exercício da função pedagógica do Conselho Escolar se dá
quando mobiliza e cria possibilidades para que as comunidades escolar e local reflitam
sobre questões pedagógicas, fazendo com que cada um se sinta efetivamente partícipe dos
processos educativos na escola. Na medida em que cada segmento assume uma atitude de
co-responsabilidade para com esses processos, a educação deixa de ser algo exclusivo de
alguns, e passa a ser assumida conscientemente por todos.
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Luis

O processo educativo está presente em todos os espaços da escola, assim como todos
aqueles que estão envolvidos com o cotidiano escolar. Por isso, é necessário que cada um
descubra como seu papel pode contribuir para uma educação de qualidade.

Rafael

Gente! Tenho uma ideia! Que tal sairmos da sala e ver como podemos melhorar nossa
escola?

Narrador

O que cada um pode fazer para contribuir com uma educação de qualidade? O estudante, a
família, o funcionário, o diretor, o professor e o representante da comunidade organizada
ocupam um lugar social na escola, na sociedade e podem contribuir, na condição de
representantes, pensando ações inovadoras, resignificando valores, mediando problemas e
etc.

Iolanda

Todos podem contribuir para a melhoria da qualidade da educação. Mas o que cabe ao
Conselho Escolar?
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Narrador

Ações do conselheiro escolar:
-Participar de todas as reuniões do Conselho Escolar;
-Reunir-se com seu segmento para compartilhar ideias, informar as deliberações do
Conselho, identificar necessidades e elaborar propostas;
- Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola;
- Estimular a promoção de eventos educativos, envolvendo as comunidades escolar e local
(semana de artes, de ciências, gincanas, torneios esportivos);
- Acompanhar a execução do calendário escolar, assegurando o cumprimento dos duzentos
dias letivos e das oitocentas horas anuais de efetivo trabalho escolar estabelecido conforme
o inciso I, do Artigo 24 da LDB;
- Discutir com o seu segmento e demais conselheiros, alternativas para promover o respeito
às diversidades étnico-racial, gênero e pessoas com deficiências;
- Apropriar-se dos resultados das avaliações internas e externas da escola, com o objetivo
de acompanhar e propor ações de melhoria da aprendizagem;
- Buscar a melhoria das condições de infraestrutura e materiais didáticos, pedagógicos da
escola;
- Acompanhar a execução dos encaminhamentos gerados no âmbito do Conselho Escolar;
- Debater sobre situações de convivência na escola, ajudando a promover uma cultura de
paz;
- Participar de reuniões, cursos, seminários, fóruns e eventos promovidos pela escola, e
outras instâncias.
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Narrador

A escola é um todo composto por diferentes partes que se articulam e interagem em prol de
uma educação de qualidade. Essa unidade do trabalho educativo se consolida na
construção coletiva do Projeto Político Pedagógico.

Iolanda

Como combinado na reunião anterior, eu trouxe o Artigo 12 da LDB para debatermos. Mas
gostaria de destacar os incisos VI, VII e VIII. Como estamos falando justamente da
qualidade na educação, acho de suma importância conhecermos este artigo.
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema
de ensino, terão a incumbência de:
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da
sociedade com a escola;
VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com os seus filhos, e, se for o caso, os
responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a
execução da proposta pedagógica da escola;
VIII - notificar ao Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da Comarca e ao
respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem
quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual permitido em lei.

Sofia

Mas, devemos lembrar que não basta apenas informar ou notificar a família sobre o
desempenho do estudante. É importante destacar que o processo ensino-aprendizagem é muito
mais amplo do que a divulgação de notas e resultados. O Conselho Escolar deve avaliar a
qualidade da educação ofertada pela escola, sem perder a visão de todo o processo educativo,
não devendo se centrar exclusivamente no desempenho do estudante.
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Ester

Assim, além da avaliação do desempenho dos estudantes, deve-se procurar estabelecer um
cronograma que contemple as demais dimensões do processo educativo, tais como: o
contexto social, o processo de gestão democrática, as condições físicas, materiais e
pedagógicas da escola e o desempenho dos educadores docentes e não docentes.

Aurélio

É Ester, você tem razão! Mas, temos também que nos preocupar com o processo de ensinoaprendizagem.

Sofia

Concordo com você, Aurélio! Ao se tratar da aprendizagem na escola, verifica-se que
quando a transmissão de conhecimentos é o único objetivo, o professor é visto como o único
que detém o conhecimento. Nessa concepção, a capacidade de ver o outro, de captar a
aprendizagem já existente no estudante, tende a não ser considerada pelo professor.

Rosa

Aurélio, por outro lado, numa educação emancipadora, que busca a transformação da
realidade, o conhecimento passa a ser fruto de uma construção coletiva, e, assim, o
professor é mais do que o mero “ensinante” e o processo de ensino-aprendizagem adquire
movimento de troca e de crescimento mútuo.
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Apoena

Então, vemos que nessa concepção, como o educador Paulo Freire tão bem desvelou, o
processo de ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla: de um lado, o professor ensina
e aprende e, de outro, o estudante aprende e ensina, num processo dialético, isto é,
permeado de contradições e de mediações.

Rafael

Deixa ver se entendi. Quer dizer que o processo de ensino-aprendizagem se caracteriza,
portanto, como um movimento próprio de idas e vindas, de construções e desconstruções.

Ester

Tem mais, Rafael! São inúmeras as variáveis que interferem nesse processo, tais como as
condições materiais e as relações humanas. E toda essa complexidade deve ser
compreendida e trabalhada por aqueles que constroem o cotidiano escolar.

Sofia

Portanto, o Conselho Escolar, na sua ação mediadora, precisa considerar os segmentos que
participam desse processo de crescimento, especialmente o estudante e o professor. Assim,
na avaliação do processo de ensino-aprendizagem, deve-se tentar superar a simples
aparência e buscar a essência dessa atividade.

Aurélio

Mas, podemos fazer mais. Vejam! Para ter-se a dimensão global de todo processo, algumas
perguntas poderiam indicar essa ação pedagógica do Conselho Escolar, são elas:
- Em que contexto social a escola está inserida?
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Roberto

Quais as condições físicas e materiais que a escola oferece, para que o ensino e a
aprendizagem ocorram com qualidade?

Sofia

Como

a

escola

vem

desenvolvendo

a

gestão

democrática,

constitucionalmente

estabelecida?

Luis

Como acontece a formação continuada dos professores e dos funcionários da escola?

Rafael

Quais os instrumentos de avaliação que a escola utiliza para identificar a aprendizagem dos
estudantes?

Ceci

Como os estudantes têm respondido às avaliações?

Iolanda

O que a escola tem feito com os resultados do desempenho dos estudantes?

Apoena

Vale ressaltar que ao considerarmos esses questionamentos, o Conselho Escolar passa a
ter uma atuação mais efetiva na dimensão do ensino-aprendizagem.

Ester

Percebe-se que, no acompanhamento e avaliação realizados pelo Conselho Escolar, há de
se considerar, além do produto expresso nas notas/menções dos estudantes, o processo no
qual se deu essa aprendizagem, revelado nas condições da escola e na ação do professor,
entre outros.
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Roberto

Isso é muito importante, pois tendo esse panorama global do processo educativo, o
Conselho pode auxiliar a escola na efetivação de seu compromisso em desenvolver
conhecimentos, habilidades e atitudes, que são indispensáveis para a formação dos
cidadãos.

Rosa

Então, se tomarmos por base todas essas questões apresentadas, poderemos auxiliar no
desenvolvimento de uma educação emancipadora. Dessa forma, todo o processo educativo
passa a ser relevante para a efetivação da aprendizagem. E esta aprendizagem passa a ser
o resultado do esforço realizado por todos os segmentos da escola. Nessa ótica, torna-se
importante destacar que o sucesso ou fracasso na aprendizagem, é coletivo, ou seja, da
escola como um todo.

Sofia

É bom lembrar que para avaliar algum objeto, é fundamental que sejam estabelecidos
critérios. Caso contrário, não se saberá o que olhar, o que observar e, nem mesmo, o que
perguntar.

Roberto

Acho que todos nós entendemos o quanto somos responsáveis pelo processo de construção
do conhecimento, em busca de uma sociedade mais justa. Assim, no acompanhamento
corresponsável do processo educativo, cabe ao Conselho Escolar identificar os aspectos a
serem avaliados e quais os que podem ser considerados adequados ao trabalho
desenvolvido.
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Rosa

Gostaria de dizer que esta reunião de hoje foi muito produtiva e que todos nós, ao sairmos
daqui, iremos com uma certeza de que o processo de construção da cidadania perpassa por
cada um de nós, cidadãos do mundo. Como nos diz Paulo Freire “Educação não transforma
o mundo. A educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo”.

Paulo Freire

Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola, e
dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na
mão, também. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco, ainda, considerando
o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país
democraticamente.
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11. LEGENDAS DA AULA 9 - Conselho Escolar e a Qualidade da Educação Pública

PERSONAGEM

LEGENDA

Narrador

Buscaremos nesta aula compreender que todas as ações do Conselho Escolar devem ter
como foco a melhoria da qualidade da educação pública. Para isso discutiremos o conceito de
qualidade da educação no contexto da valorização da escola pública.

Iolanda

Bom, já estão todos aqui! Podemos começar nossa última reunião desse semestre.

Sofia

Bem, como todos já sabem, na nossa reunião de hoje faremos uma reflexão sobre a qualidade
da educação pública. Então, quem gostaria de começar?

Aurélio

Eu posso começar, ressaltando que o termo qualidade da educação aparece, frequentemente,
nas narrativas das políticas públicas em educação. No entanto, esse termo tem tomado forma
e conteúdo diferentes, acompanhando as mudanças ocorridas na sociedade e na educação.

Apoena

É mesmo Aurélio! Pude notar que nos últimos anos, a busca pela qualidade tem sido o “motor”
das políticas e das ações na educação, por vezes contraditórias. Convém verificar qual a lógica
predominante que a qualidade passa a adquirir nesses últimos anos.

Ester

Mas, de onde surgiu esse conceito de qualidade?
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Sofia

O conceito de qualidade da educação que prevaleceu em algumas políticas públicas, foi
construído a partir do argumento de que o Brasil havia atingido a quase universalização do
ensino fundamental, com mais de 90% de atendimento.

Aurélio

Nesse sentido, a qualidade da educação básica (especialmente no ensino fundamental) se
reduzia à garantia do acesso à escola.

Ester

Mas, e as crianças que a gente via fora da escola?

Sofia

A existência de crianças e jovens fora da escola era atribuída apenas à reprovação e à evasão
escolar. Ou seja, a escola era responsabilizada pelo fracasso escolar.

Narrador

Para o educador argentino Pablo Gentilli (1994), a palavra qualidade em educação tem sido
muito utilizada como uma “nova retórica conservadora no campo educacional”, num discurso
utilitarista que nega um processo educativo emancipador para as maiorias.

Luis

Então, podemos entender que a discussão sobre a qualidade na educação não se limita ao
acesso do estudante à escola, mas envolve e garante, também, a prática democrática que se
desenvolve no seu interior.
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Iolanda

Ouvi dizer que essa visão de qualidade que se limita ao acesso à escola, está ligada à
perspectiva de uma educação voltada para o mercado. Nessa ótica, o Conselho Escolar, que
possibilita a participação de todos os “atores” do processo educativo, acaba sendo pouco
considerado e, quando aceito, muitas vezes torna-se mecanismo para uma gestão de
resultados.

Apoena

É isso mesmo Luiz, a escola como espaço de prática da cidadania não deve privilegiar a
gestão com base no mercado, em detrimento da gestão democrática.

Luis

Ah! Então, não podemos pensar que existem “modelos” e “fórmulas mágicas” para a qualidade
educacional. A qualidade que queremos deve ser fruto da construção coletiva e consciente.
Posso até citar como exemplo de “modelos” e “fórmulas mágicas”, o surgimento da concepção
de Qualidade Total aplicada à Educação, em que se desenvolvem padrões elitistas e
excludentes ditados pelo mercado.

Rosa

E esses padrões acabam por fazer com que a educação não enfrente o debate sobre as
desigualdades existentes no Brasil.

Roberto

Então, percebemos na nossa conversa que a educação voltada para o mercado tem como
base apenas a produtividade e a competitividade.

Rafael

Mas, esse é o sentido de gestão e de qualidade adequado a uma educação emancipadora?
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Sofia

Não Rafael, devemos entender que numa educação emancipadora, o sentido de “qualidade”
precisa ser decorrente do desenvolvimento das relações sociais (políticas, econômicas e
culturais) contextualizadas. Sua gestão deve contribuir com a escola pública, fortalecendo a
relação entre democratização e qualidade.

Iolanda

E mais, uma educação de qualidade visa à emancipação dos sujeitos sociais. É a partir da
concepção de mundo, sociedade e educação, que a escola procura desenvolver
conhecimentos, habilidades e atitudes que irão auxiliar o indivíduo na sua relação com a
sociedade, com a natureza e consigo mesmo.

Ceci

Com isso, a escola possibilita que o estudante vá aonde sozinho ele não iria!

Rafael

Ah! Quer dizer que a escola de qualidade que nós queremos é aquela que contribui com a
formação dos estudantes nos aspectos culturais, sociais, econômicos, políticos e éticos. Nesse
sentido, o ensino de qualidade está intimamente ligado à formação do estudante como cidadão
do mundo.

Iolanda

Isso mesmo, Rafael! A escola assim compreendida se torna um espaço para a vivência de uma
educação emancipadora.
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Roberto

Passamos a entender que o sentido da educação emancipadora não se reduz a atender,
apenas, os padrões de qualidade voltados para o mercado. Isso não significa que a educação
deve desconsiderar o mercado de trabalho, por exemplo, mas compreender que as relações
humanas não podem ser submetidas exclusivamente a uma relação de troca.

Rafael

Eu tenho uma pergunta. Como podemos medir a qualidade na educação? Será que devemos
avaliar ou medir apenas por meio de estatísticas e índices oficiais?

Ester

Bom, Rafael, além dos Indicadores de Qualidade na Educação, que são também muito
importantes, é fundamental que o Conselho Escolar considere as dimensões qualitativas do
processo educativo. Isso significa considerar e avaliar as atitudes, os valores e procedimentos
que existem nas relações dentro da escola.

Aurélio

E então, como podemos dizer que uma escola tem boa qualidade?

Sofia

Ah! Para isso podemos identificar alguns atributos de uma escola de qualidade, são eles:

Sofia

Ser responsável pela aprendizagem dos estudantes. Ser pluralista, porque admite correntes de
pensamento divergentes com respeito à diversidade.

Sofia

Ser humanista, por identificar o ser humano como foco do processo educativo.
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Sofia

E ser consciente de sua responsabilidade política na formação de pessoas.

Aurélio

Depois de refletirmos sobre o conceito de qualidade da educação pública, compreendemos,
ainda mais, a importância do Conselho Escolar para a melhoria da escola. Desta forma,
considerando a pluralidade, a diversidade e a corresponsabilidade de todos aqueles que fazem
a instituição escolar, poderemos garantir o direito à educação.

Narrador

Mas, as mudanças só acontecem a partir de uma ação... a sua!

Paulo Freire

Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola, e
dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na
mão, também. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o
trabalho imenso que se põe diante de nós que é o de assumir esse país democraticamente.

*****
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