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RESUMO  
 

Este trabalho objetiva analisar as bases normativas dos sistemas municipais de 
ensino da Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro para a promoção 
da Gestão Democrática e controle social, considerando os respectivos 
contextos sociais. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo 
consubstanciada em análise bibliográfica, documental e aplicação de 
questionários. Os principais documentos analisados foram: Lei Orgânica 
Municipal (LOM), marcos legais de institucionalização dos Sistemas Municipais 
de Educação, Planos Municipais de Educação (PME) e Leis Complementares. 
Realizou-se a aplicação de questionários aos conselheiros de cinco municípios 
da Baixada Fluminense, com o objetivo de reunir elementos característicos das 
dinâmicas de participação materializadas em seus sistemas municipais de 
ensino, em torno da Gestão Democrática do ensino público. Baseado em 
estudos de Bordignon, Gracindo (2000, 2007), Lima (2014), Mendonça (2001), 
Souza (2012) e outros, procura situar a gestão democrática como projeto 
político, enfocando a participação social na educação. Os resultados apontam 
que, embora prevaleça entre os conselheiros o conhecimento dos espaços e 
mecanismos assinalados na legislação de seus municípios, somente parte 
desses espaços/mecanismos tem seu funcionamento adequado reconhecido, 
sendo ainda menor o conjunto daqueles que julgam funcionar efetivamente. 
Conclui-se que as bases normativas relacionadas, no plano formal, à Gestão 
Democrática e ao controle social do ensino público dos municípios da Baixada 
Fluminense indicam possibilidades de reforço às condições de democratização, 
em especial dos órgãos colegiados. 

Palavras-chave: Gestão Democrática. Baixada Fluminense. Participação. 
Conselhos Municipais de Educação. Controle Social. 
 
 



  

 
ABSTRACT 

 
. 
This work aims to analyze the normative bases of the municipal education 
systems of baixada Fluminense in the state of Rio de Janeiro for the promotion 
of Democratic Management and social control, considering the respective social 
contexts. This is a qualitative research embodied in bibliographic, documentary 
analysis and application of questionnaires. The main documents analyzed were: 
Municipal Organic Law (LOM), legal frameworks for institutionalization of 
Municipal Education Systems, Municipal Education Plans (SMEs) and 
Complementary Laws. Questionnaires were applied to the counselors of five 
municipalities in Baixada Fluminense, with the objective of bringing together 
elements characteristic of the dynamics of participation materialized in their 
municipal education systems, around the Democratic Management of public 
education. Based on studies by Bordignon, Gracindo (2000, 2007), Lima 
(2014), Mendonça (2001), Souza (2012) and others, seeks to situate 
democratic management as a political project, focusing on social participation in 
education. The results indicate that although the knowledge of the spaces and 
mechanisms indicated in the legislation of their municipalities prevails among 
the counselors, only part of these spaces/mechanisms has their proper 
functioning recognized, and even less is the set of those who believe it works 
effectively. It is concluded that the normative bases related, in the formal plan, 
to Democratic Management and the social control of public education in the 
municipalities of Baixada Fluminense indicate possibilities to strengthen the 
conditions of democratization, especially the collegiate bodies. 
 
Keywords: Democratic Management. Baixada Fluminense. Participation. 
Municipal Councils of Education. Social Control. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A Gestão Democrática foi incorporada como princípio basilar dos 

processos educativos escolares nos termos do artigo 206 da Constituição 

Federal (CF) de 1988. O objetivo era estabelecer instrumentos de construção 

de uma cultura democrática. A escola tornou-se, nesse caso, locus privilegiado 

para que os processos e sujeitos dessa nova cultura passassem pela aliança 

entre educação e promoção da cidadania (GOMES, 2015). Logo, tratando-se 

de educação e controle social, faz-se necessário um olhar amplo. Deve-se 

estar atento aos mínimos detalhes, pois será à luz dessa diretriz que as 

instituições de ensino deverão trabalhar. 

A gestão da coisa pública durante muito tempo foi centralizada e 

associada à ditadura militar. A participação do cidadão no processo de gerir 

é uma consequência da descentralização ocorrida após esse período. De 

forma simplista creditou-se que a gestão descentralizada está associada à 

democracia, princípio materializado pelos constituintes. Segundo Abrucio 

(2005), a regulação dos serviços públicos é o norte para um governo que se 

pretende efetivo. Para o autor, a qualidade e o caráter público dos serviços são 

garantidos por uma regulação bem realizada, com transparência e 

responsabilização do poder público. Desse modo, apesar dos avanços 

realizados, em democratização do Estado, é preciso que esse processo seja 

aprofundado, pois a administração pública só será mais eficiente e efetiva com 

a cobrança e controle da sociedade. 

Apesar de já terem sido criados diversos instrumentos e arenas 

participativas que estabeleceram controle político e social dos agentes 

públicos, o Brasil precisa “[...] fazer valer o que já existe. Tribunais de contas, 

conselhos de políticas públicas e ouvidorias precisam cumprir seus papéis 

institucionais onde não são efetivos — e na maior parte do país infelizmente 

esta é a realidade” (ABRUCIO, 2007, p. 84). 

O termo Controle Social, apesar de possuir, na perspectiva política, um 

significado ambíguo, aqui estará associado ao controle da sociedade ou de 

setores organizados (CMEs) sobre as ações do Estado.  Nesse sentido, a 

educação tem papel preponderante. Considerando o contexto em que o 



  

Controle Social se encontra social e politicamente empregado, Mészáros 

(2008) afirma o seguinte sobre a educação: 

[...] no sentido mais abrangente do termo desempenha um importante 
papel. Inevitavelmente, os primeiros passos de uma grande 
transformação social na nossa época envolvem a necessidade de 
manter sob controle o estado político hostil que se opõe, e pela sua 
própria natureza deve se opor, a qualquer ideia de uma 
reestruturação mais ampla da sociedade. Nesse sentido, a negação 
radical de toda a estrutura de comando político do sistema 
estabelecido deve afirmar-se, na sua inevitável negatividade 
predominante, na fase inicial da transformação a que se vise. Mas, 
mesmo nessa fase, e na verdade antes da conquista do poder 
político, a negação necessária só é adequada para o papel assumido 
se for orientada efetivamente pelo alvo global da transformação social 
visada, como uma bússola para toda a caminhada. Portanto, desde o 
início o papel da educação é de importância vital para romper com a 
internalização predominante nas escolhas políticas circunscritas 
”legitimação constitucional democrática” do Estado capitalista que 
defende seus próprios interesses (MÉSZAROS, 2008, p. 457). 

 
O autor defende que a educação deve instrumentalizar a sociedade para 

que esta articule-se no sentido de desvencilhar-se de um roteiro pré-

estabelecido. Entretanto, para isso, é necessário que já se tenha um modelo de 

vida desejado, pois este servirá de orientação durante toda a caminhada. 

Entende que essa postura, “[...] exige a antecipação de uma visão geral, 

concreta e abrangente, de uma forma, radicalmente, diferente de gerir as 

funções globais de decisão da sociedade, que vai muito além da expropriação 

há muito estabelecida” (MÉSZÁROS, 2008, p. 460). Entende, enfim, que essa 

visão está associada à transcendência da ordem existente. 

O Controle Social está limitado pela lógica do sistema político. A 

alienação e a conseqüente desarticulação, entre eleitores e eleitos, favorecem 

o clientelismo e o patrimonialismo, principalmente na instância municipal. 

Assim esse sistema político perpetua a cultura de um modelo administrativo 

cheio de vícios. Uma gestão pública moderna está vinculada a uma 

modernização prévia do sistema político (ABRUCIO, 2007, p. 84). 

Na década de 1990, o Brasil estava na rota da onda de mudanças 

promovidas pela lógica do capital. Era preciso atender à demanda de força de 

trabalho, solicitada para responder ao aumento do consumo, com uma 

educação mais elaborada. Mesmo os produtos industrializados mais simples 

careciam de mão de obra mais bem escolarizada.  



  

Paralelamente ao aumento, em número, da escolaridade, ampliava-se, 

também, a educação política para o consenso. Como dito anteriormente, a 

escola é o locus de formação de organizadores da cultura e os organismos 

internacionais, atentos, promoveram transformações nas diretrizes e bases da 

educação no mundo, inclusive no Brasil. Desta forma, a Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos, em Jomtien estabeleceu nova agenda para a 

educação básica, por intermédio do programa Educação para Todos e 

influenciou as políticas educacionais, elaboradas pelo Estado, durante toda 

década de 1990 e anos iniciais do Século XXI (RABELO J., JIMENEZ S., 

SEGUNDO M. D. M., 2015).  

Com a globalização do capital, a concepção de gestão na educação 

passou a ser associada às determinações das políticas públicas originadas do 

Estado que, por sua vez, estava alinhada com a cultura globalizada. Ferreira 

(2004) destaca o papel crucial que o Estado tem para que a nova ordem 

econômica capitalista produza a atualidade e, acrescenta que, para isso 

ocorrer de maneira eficiente, se faz necessária uma estruturação da 

informação, uma vez que 

[...] a indústria cultural, as corporações da mídia são poderosos 
agentes culturais que influenciam decisivamente a educação, a 
socialização dos indivíduos e das coletividades, influenciando no 
modo pelo qual uns e outros se inserem na sociedade, na cultura, no 
mercado, na política etc. Em diferentes gradações, a mídia difunde, 
reitera ou altera quadros mentais de referência de indivíduos e 
coletividades em todo o mundo, tanto abrindo como delimitando 
horizontes, tanto fertilizando inquietações como influenciando suas 
expressões, podendo ser elemento ativo das diversidades e 
mudanças em todos os níveis da sociedade (FERREIRA, 2004 p. 
1232). 

 
Nessa perspectiva, as ações da gestão educacional, alinham-se às 

demandas políticas e sociais da atualidade, cumprindo os preceitos da CF de 

1988, bem como do Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2014) do 

período 2014-2024 e estão sujeitas, também, às influências dos meios de 

comunicação. 

A Gestão Democrática educacional tem, na atualidade, novas 

prioridades para concretizar seu projeto de oferecer formação humana com 

qualidade. Prioridades foram questionadas e, consequentemente, repensadas 



  

e ressignificadas, a fim de que a gestão garanta uma formação humana e 

profissional (FERREIRA, 2004). 

Em vista de um consenso com relação ao ideal de educação com 

qualidade, é possível afirmar, então, que a escola deve ser um espaço de 

constantes diálogos e essa é mais uma das novas prioridades que a gestão 

tem atualmente. Sobre isso, Sacristán e Pérez Gómez (1998) afirmam que, é 

necessário transformar tanto a escola como a aula para que comportem 

práticas sociais e acadêmicas que favoreçam a solidariedade, a colaboração e 

o compartilhamento de experiências para o estímulo da capacidade de crítica, 

de iniciativa e de criação.  

Nesse sentido, sob a perspectiva de se estabelecer um ambiente 

democrático no locus escola, tem-se que é imprescindível um planejamento 

cuidadoso. Tratando-se de rede municipal, esse cuidado ganha especial 

destaque, pois os municípios devem elaborar seus Planos Municipais de 

Educação (PME), que são documentos que refletem os anseios das cidades 

pelo direito à educação de qualidade. 

Com relação aos PME, destaca-se que a Lei nº 13.005, de 25 de junho 

de 2014, (BRASIL, 2014) determinou, para o primeiro ano de sua vigência, a 

elaboração ou adequação desses planos em consonância com o texto 

nacional. Os planos se configuram como instrumentos que devem refletir 

processos democráticos de políticas públicas voltadas para a comunidade e 

demandas locais, articulando-se aos Planos Estaduais e Nacional. 

Uma vez que os PME, em tese, deveriam retratar os anseios dos 

cidadãos de forma clara, transparente e democrática, estes não devem 

manifestar políticas de um governo específico. A sociedade deve, de forma 

perene, monitorar o Plano a fim de que ele não se torne apenas mais um 

documento desvinculado da realidade. O destaque da sociedade, com uma 

participação ampla em diversas instâncias do processo educacional é um 

legado das lutas travadas, no passado, pelo direito a escolher e avaliar a 

qualidade das políticas implementadas nos seus municípios. 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 

Lei nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996) obedecendo ao comando constitucional, 



  

estabeleceu em seu art. 3º, VIII, que o ensino público deveria obedecer ao 

princípio da Gestão Democrática. Além disso, em respeito à organização 

federativa do país, o art. 14º atribuiu aos sistemas de ensino a tarefa de definir 

as normas de Gestão Democrática do ensino público na educação básica, de 

acordo com as suas peculiaridades e conforme os princípios de participação 

dos profissionais da educação na elaboração do Projeto Político Pedagógico da 

escola e das comunidades escolar e local em Conselhos Escolares ou 

equivalentes. 

Além disso, a LDBEN, (BRASIL, 1996) em seu art. 9º, estabeleceu que 

cabe à União elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios. No art. 10, prevê que compete aos 

Estados elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância 

com as diretrizes do plano nacional de educação, integrando e coordenando as 

suas ações e as dos seus Municípios, e inclui a participação dos entes 

federados no art. 11, que trata da incumbência destes quanto à organização, 

manutenção e desenvolvimento dos órgãos e instituições oficiais dos seus 

sistemas de ensino, sempre de forma integrada às políticas e planos 

educacionais da União e dos Estados. 

Diante de tamanhos desafios, reformas se fazem necessárias e para a 

implementação das mesmas há que se contar com gestores bem preparados e 

aptos a promoverem a participação de todos os atores no processo, a fim de 

que a lei não se torne apenas mais um documento burocrático sem relação 

com o contexto em que a escola se encontra. 

Considerando esse quadro, a investigação em tela integra um projeto de 

pesquisa nacional intitulado “Gestão Democrática do Ensino Público: 

mapeamento das bases normativas e das condições político-institucionais dos 

sistemas municipais de ensino” (Rede Mapa), desenvolvido por um grupo de 

pesquisadores de diferentes estados, tendo como foco a atuação dos entes 

federados na execução de suas novas atribuições. O objetivo é analisar o 

quadro normativo e as condições político-institucionais relacionados à Gestão 

Democrática do ensino público, no que diz respeito aos sistemas municipais de 

ensino, no grupo de estados composto por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 

Paraná, Rio de Janeiro, Maranhão, Tocantins, Piauí e Ceará, representados 



  

por pesquisadores de 10 universidades: Universidade do Oeste de Santa 

Catarina (UNOESC), Universidade de Passo Fundo (UPF), Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade 

Estácio de Sá (UNESA), Universidade Federal do Maranhão (UFMA), 

Universidade Federal do Tocantins (UFT), Universidade Estadual do Piauí 

(UESPI), e Universidade Federal do Ceará (UFC). O professor do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade do Oeste de Santa Catarina 

(UNOESC), Elton Luiz Nardi, é o coordenador nacional do projeto. 

Para tanto, a presente pesquisa, em consonância com a organização 

das mesorregiões geográficas feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), destacou as especificidades de uma região, pertencente, a 

mesorregião Metropolitana do Rio de Janeiro, conhecida como Baixada 

Fluminense, guiando-se pelo seguinte problema de pesquisa: quais são as 

bases normativas que alicerçam a gestão democrática da educação pública? 

Nesse sentido, torna-se necessário examinar o processo de construção 

e o modo como a Gestão Democrática foi regulamentada nos respectivos 

sistemas de ensino. Para tanto, este trabalho se fixou no exame das redes 

municipais de ensino e seus respectivos Conselhos Municipais de Educação 

(CME). Assim sendo, duas indagações preliminares foram delineadas e 

percorridas: como a Gestão Democrática se institucionalizou nas redes de 

ensino? A sociedade civil, via órgãos colegiados, conseguiu 

espaço/mecanismo para avaliar e monitorar a institucionalização da Gestão 

Democrática nas redes municipais de ensino? 

Assim, questiona-se: no contexto das complexas relações capitalistas 

que se processam em sociedade, quais são as perspectivas para a 

democratização da educação? Como se caracteriza a institucionalização dos 

sistemas municipais de ensino na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro e a 

base normativa da Gestão Democrática do ensino público firmada no âmbito 

desses sistemas? Como se caracterizam, enquanto opções políticas, os 

princípios da Gestão Democrática do ensino público e os espaços e 

mecanismos institucionalizados de participação consagrados na base legal 

municipal? As opções políticas e os meios de participação consagrados nas 



  

normas são correspondidos pelas dinâmicas de participação materializadas no 

âmbito dos sistemas municipais de ensino? Que relações podem ser 

estabelecidas entre as condições político-institucionais que informam a Gestão 

Democrática do ensino público e as dinâmicas de participação que se 

processam na região, em termos de sistemas municipais de ensino?  

Para enfrentar a problemática anunciada, a presente investigação teve 

por objetivo geral analisar as bases normativas dos sistemas municipais de 

ensino da Baixada Fluminense destinadas a promover a Gestão Democrática e 

o controle social do ensino público, bem como as dinâmicas de participação 

que se processam nesses sistemas.  

Nessa linha de ação, a investigação foi orientada pelas seguintes 

questões:  

a)  quais são os critérios centrais da Gestão Democrática (GD) 

expressos no aparato legal dos municípios da Baixada 

Fluminense?;  

b)  há coerência interna no aparato legal no que tange à GD? De 

que forma essa coerência ou incoerência se manifesta?; 

c)  de que forma a Gestão Democrática e o Controle Social, 

expressos no Plano Nacional de Educação são tratados nos 

Planos Municipais? Há tratamento sistemático para essas 

questões nos planos locais ou aparecem de forma esparsa?; e   

d)  quais órgãos colegiados são privilegiados para essa questão? 

Possuem normas próprias e condições estruturais para 

desempenharem suas atribuições? 

A escolha deste tema de investigação, além de motivada pela 

importância da análise dos caminhos que a Gestão Democrática percorre nas 

redes municipais de ensino, também é  resultado de reflexões ao longo da 

experiência como docente das redes estadual e municipal da Baixada 

Fluminense. Observando os atores envolvidos no processo educacional dessa 

região, desde 2002, o desejo pela pesquisa com relação à GD e Controle 

Social cresceu a cada ano letivo, em função das experiências vividas com 

todas as variáveis características do ambiente educacional. É, portanto, nesse 



  

sentido que se deseja estudar a Gestão Democrática e o Controle Social, 

vendo-os como contribuições à democracia na educação dos municípios. 

 

 

1.SITUANDO O CAMPO METODOLÓGICO  

 

A metodologia deste estudo foi orientada pelos pressupostos da 

abordagem crítico-dialética, que não se atêm “linearmente ao paradigma 

científico próprio das ciências naturais”, de acordo com Severino (2001, p. 16). 

Nessa perspectiva, o autor reitera que a metodologia deve ser repensada para 

que se esclareça que a busca do conhecimento da “fenomenalidade envolvida 

na dimensão antropológica existencial, com as perspectivas e recursos teórico-

metodológicos das ciências humanas não é a mesma coisa que compreender a 

especificidade da educação” (SEVERINO, 2001, p. 17). 

Nesse contexto da educação, a perspectiva dialética para ser bem 

definida “impõe a exigência de uma profunda reconceituação de ciência” 

(SEVERINO, 2001, p. 17). Para o autor, o caráter práxico da educação é a 

causa dessa necessidade. A educação é intervencionista e constrói os sujeitos 

e essa construção se dá de forma intencional, baseada em significações que 

não são da ordem da fenomenalidade empírica dessa existência “não podendo, 

pois, a abordagem e explicitação desse sentido ser viáveis pelos caminhos 

epistemológico-metodológicos do processo epistêmico comumente chamado 

de ciência” (SEVERINO, 2001, p. 17). 

Para analisar as bases normativas institucionais da GD dos municípios 

da Baixada Fluminense, conforme descrito no objetivo geral, foi realizada 

pesquisa do tipo qualitativa. Tal abordagem é a mais adequada, pois como 

observa Creswell (2007), neste tipo de pesquisa, o pesquisador filtra, analisa e 

interpreta os dados obtidos com o intuito de fazer inferências sobre o seu 

significado e obter as respostas procuradas. 

Em relação aos procedimentos técnicos, a pesquisa é documental, 

realizada por meio de consulta aos seguintes documentos: Lei Orgânica 



  

Municipal (LOM), Planos Municipais de Educação (PME), Leis 

Complementares e Leis de criação dos Sistemas Municipais de Educação. A 

coleta desses dados foi realizada no Portal de Transparência de cada um dos 

municípios estudados, com exceção de Japeri, Paracambi, São João de Meriti 

e Seropédica, em que a coleta de dados se deu mediante visitas a órgãos 

como Prefeitura, Câmara de Vereadores, Conselhos Municipais de Educação e 

Secretaria Municipal de Educação. 

Pesquisas qualitativas normalmente geram um volume alto de dados 

que devem ser organizados, analisados e compreendidos, por meio de um 

processo complexo e não-linear, em que se procura “[...] identificar dimensões, 

categorias, tendências padrões, relações, desvendando-lhes o significado”. 

(ALVES-MAZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2000, p. 171). Sendo assim, serão 

realizadas análises verticais de cada documento pesquisado e, posteriormente, 

a análise horizontal, em uma perspectiva comparativa dos documentos, 

município a município. 

 

 

 

1.1.1 Coleta de Dados: Universo Pesquisado e Metodologia 

 

Integram a mesorregião metropolitana do Rio de Janeiro 27 municípios, 

dentre os quais 13 compõem a Baixada Fluminense e possuem sistema de 

ensino institucionalizado e, portanto, constituíram o universo pesquisado. 



  

 
Figura 1: Mapa da Baixada Fluminense 

Fonte: IBGE, 2017 
 

Tabela 1: Municípios da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro e respectiva 
estimativa populacional – 2017 

 

Município População (Hab) 

Duque de Caxias 890.997 

Nova Iguaçu 798.647 

Belford Roxo 495.783 

São João de Meriti 460.461 

Magé 237.420 

Mesquita 171.280 

Nilópolis 158.329 

Queimados 145.386 

Itaguaí 122.369 

Japeri 101.237 

Seropédica 84.416 

Guapimirim 57.921 

Paracambi 50.447 
 

Fonte: elaborada com base nos dados do IBGE (2018) 
 

Na tabela 2, de acordo com o critério de porte populacional, o universo 

de municípios pesquisados é enquadrado em dois conjuntos: de 30.001 até 

100.000 habitantes; e acima de 100.000 habitantes. O detalhamento desse 

enquadramento encontra-se a seguir. 



  

Tabela 2: Percentual de municípios da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, 
por faixa, de acordo com estimativa populacional de 2017 

 

Faixa populacional 
Número de 
municípios 

Municípios por faixa Percentual 

Até 15.000 0  0 % 

15.001 até 30.000 0  0 % 

30.001 até 100.000 3 
Guapimirim, Paracambi e 

Seropédica. 
23,08% 

Acima de 100.000 10 

Belford Roxo, Duque de Caxias, 
Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, 

Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados 
e São João de Meriti. 

76,92% 

Total 13  100% 
 

Fonte: elaborada pelo pesquisador, com base em dados do IBGE (2018) 
 

Assim, a próxima etapa do estudo compôs-se de dois momentos 

consecutivos. Os métodos e meios são apresentados na próxima seção. 

 

 

1.1.2 Sondagem e Análise dos Documentos 

 

Primeiro foi realizada a abertura de uma interlocução com os 

conselheiros municipais das microrregiões inscritas na área de abrangência da 

mesorregião Metropolitana do Rio de Janeiro.  

A participação, na condição de delegado, em 2017 e 2018, das III e IV 

Conferência Municipal de Educação de Duque de Caxias, em que se discutiu o 

Plano Municipal de Educação frente aos desafios das políticas públicas 

educacionais e do encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos 

Municipais de Educação (UNCME), em Friburgo, em 2017, oportunizou uma 

mediação do pesquisador com os conselheiros municipais de educação, no 

intuito de obter  informações preliminares sobre a existência de sistemas 

municipais de ensino.  

Realizou-se, igualmente, o acesso a dados e informações por meio de 

sítios dos órgãos na Internet. Em momento posterior, procedeu-se a recolha 

dos documentos que constituem a base legal municipal relacionada à Gestão 

Democrática do ensino público no âmbito dos sistemas municipais de ensino. 



  

Uma vez constatado o quadro da situação mesorregional a respeito da 

normatização pelos 13 municípios com sistemas de ensino quanto à Gestão 

Democrática, passou-se ao levantamento da documentação. 

Foram dois os conjuntos de documentos tratados neste levantamento: o 

primeiro foi a seção da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre a educação, e 

o documento que cria o sistema municipal de ensino; o segundo compreendeu 

outros aportes legais que dispõem sobre gestão do ensino público (leis, 

decretos, portarias e resoluções), inclusive aqueles que tratam de espaços e 

mecanismos institucionalizados de participação (conselhos, fóruns, 

conferências, escolha de dirigentes escolares, entre outros). 

Em vista das regras de transparência na gestão pública, previstas em lei, 

o procedimento de busca aos documentos ocorreu, inicialmente, por meio do 

acesso aos sítios das prefeituras e câmaras municipais. Entretanto, somente 

nove dos 13 municípios disponibilizam em seus respectivos sites documentos 

atinentes a institucionalização do sistema municipal, contrariando a lei da 

transparência. Diante da ausência de documentos, a alternativa foi o 

estabelecimento de contato por mensagem eletrônica, contato telefônico e, em 

alguns casos, visita à Secretaria Municipal. Vale notar que em quatro 

municípios, foi realizada mais de uma visita à Secretaria, porém sem êxito. Tal 

fato expressa as dificuldades que um pesquisador enfrenta para obter 

documentação que, por lei, todos deveriam ter acesso. Após esgotar os meios 

de contato, a partir das informações coletadas, pôde-se identificar quais e 

quantos municípios apresentavam sistemas de ensino institucionalizados, a 

forma e data de promulgação. 

Assim, deu-se início a fase de análise documental. O objetivo foi 

identificar o princípio de Gestão Democrática, assim como espaços e 

mecanismos institucionalizados de participação recomendados na base 

normativa dos respectivos sistemas municipais de ensino. Os dados 

encontrados foram reunidos em tabelas a fim de favorecer a comparação das 

características acerca das gestões do ensino público, apresentadas nos 

respectivos contextos e submetidos à análise. 

Nessa tarefa, buscou-se apoio em ideias de Alves-Mazotti e 

Gewandsznajder (2000), que destacam a necessidade de os dados serem 



  

organizados, analisados e compreendidos, por meio de um processo complexo 

e não linear. Então, foram realizadas análises verticais de cada documento e, 

depois, análise horizontal, comparando os documentos, município a município. 

 

 

1.1.3 Dinâmicas de Participação e suas Correlações com as Condições 

Político-Institucionais: Segundo Momento 

 

Baseado nas conclusões resultantes das análises documentais, no que 

diz respeito a princípios, espaços e mecanismos de participação e, seguindo a 

estratégia também adotada no âmbito da Rede Mapa, foram aplicados 

questionários a conselheiros municipais de educação, destinados à obtenção 

de elementos do campo da prática, nos municípios, sobre as dinâmicas 

concretas de participação operadas na gestão educacional no âmbito do 

respectivo sistema de ensino. O objetivo, portanto, era levantar características 

dessas dinâmicas percebidas por esses sujeitos locais que, em tese, possuem 

uma visão privilegiada e abrangente, acerca desses processos, tendo em vista 

o que proclamam os documentos oficiais examinados. 

Para estabelecer contato com os conselheiros, primeiro contatou-se o 

coordenador estadual da UNCME, via e-mail, anexando uma carta de 

apresentação com detalhamento sobre o estudo.  

O coordenador regional da metropolitana I, da UNCME, foi incumbido de 

fornecer todo o apoio solicitado. Assim, conseguiu-se o e-mail dos 13 

Conselhos Municipais de Educação com a relação nominal de todos os 

conselheiros. Foram encaminhados uma Carta de Apresentação, com 

detalhamento do estudo, acompanhada de questionários (um para o 

conselheiro do segmento dos docentes e outro para o representante da 

sociedade civil) e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Telefonemas foram realizados a fim de reforçar o contato.  



  

Dos 26 questionários enviados foram respondidos e devolvidos 8 

questionários (2 de Duque de Caxias, 2 de Mesquita, 2 de Nilópolis, 1 de 

Paracambi e 1 de Seropédica).  

Segundo informações de representante do SEPE-Seropédica, a vaga de 

conselheiro do segmento dos docentes está desocupada há muito tempo e 

ninguém se interessou por ela, até o momento do último contato via e-mail. Por 

esse motivo, só foi possível o preenchimento do questionário do conselheiro 

representante da sociedade civil neste município.  

Em Paracambi, aconteceu de somente o conselheiro do segmento dos 

docentes preencher o questionário. O representante da sociedade civil, até a 

conclusão deste estudo não havia respondido ao questionário passado a ele 

pelo representante do segmento dos docentes.  

A adesão foi o critério para a participação1.  O levantamento junto aos 

conselheiros foi operacionalizado por meio de questionário, porque segundo Gil 

(1999), apresenta, entre outras vantagens, a de não expor os pesquisadores à 

influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado.  

Com a sistematização geral dos dados documentais e do campo da 

prática foram estabelecidas correlações entre as condições político-

institucionais que informam a Gestão Democrática do ensino público e as 

dinâmicas de participação que se processam na região, nos sistemas 

municipais de ensino, oportunizando, também, a constatação de contradições. 

 

 

1.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os aportes teóricos que deram base ao presente estudo, de acordo com 

a abordagem que o caracteriza e o previsto nos objetivos, foram acessados por 

meio de revisão bibliográfica e de revisitação a documentos, nesse caso, mais 

 
1 Cada sujeito da pesquisa foi submetido ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(APÊNDICE C). Todos foram assinados. 

 



  

especificamente, em termos de legislação de abrangência nacional que dispõe 

sobre a temática pesquisada. 

O enfoque recaiu na Gestão Democrática no contexto das complexas 

relações capitalistas que se processam em sociedade, bem como proporcionou 

um olhar sobre o tema quanto ao Controle Social, tratado com maior 

detalhamento no capítulo 2 do presente trabalho.  

Para isso, recorre-se às ideias de Losurdo (2004), acerca do capitalismo 

e democracia, de Alcântara (2012), Medeiros (2015) e Borón (2011), quanto à 

defesa da participação da sociedade nas decisões dos rumos da educação, 

considerando o papel dela na transformação social e na formação do cidadão. 

Soma-se, também, as contribuições de Garelli (1998) e Souza (2012), que 

enfocam as transformações que desencadearam o alargamento da 

participação popular no processo educacional, em especial pelo impulso à 

inserção da comunidade escolar em decisões sobre os destinos da educação, 

notadamente a partir da Constituição de 1988. 

Também se toma por referência as contribuições de Mendonça (2001), 

Gracindo (2007) e Bordignon e Gracindo (2000), acerca da participação social 

na educação, sua efetividade e gênese da autonomia. No que trata das 

condições político-institucionais, espaços e mecanismos de participação que 

instrumentalizam a Gestão Democrática, recorre-se às ideias de Alcântara 

(2012), Nardi (2016) e Mendonça (2001), entre outros. Calcado nesse 

referencial teórico a concepção de gestão democrática foi expressa no próximo 

capítulo. 

 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Além dessa introdução, que buscou identificar a problematização, os 

objetivos e os procedimentos metodológicos da pesquisa, esta dissertação 

possui dois capítulos e as considerações finais. 



  

No capítulo a seguir, investe-se no debate sobre Gestão Democrática 

nas escolas e Controle Social a partir do movimento de democratização 

ocorrido no país, na década de 1980. Recorre-se a uma abordagem do tema 

da Gestão Democrática da educação enquanto projeto político, no contexto das 

complexas relações capitalistas, bem como reflexões sobre encaminhamentos 

projetados em torno desse tema nos últimos tempos, e na sua relação com o 

município, agora com incumbências a desempenhar no plano institucional da 

educação. 

No último capítulo, passa-se à análise documental e à sistematização 

dos dados constantes no conjunto de leis municipais examinadas. Esse 

capítulo também traz elementos característicos das dinâmicas de participação 

em sistemas municipais de ensino, tendo em vista o firmado na base legal 

desses sistemas em matéria de Gestão Democrática do ensino público. 

As considerações finais da dissertação e, de acordo com o objeto central 

da dissertação, visa explicitar as correlações entre condições político-

institucionais firmadas na base legal e leituras dos sujeitos sociais municipais 

que participam do processo de exercício da Gestão Democrática. 

 



  

2 GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS ESCOLAS E CONTROLE SOCIAL  

 

Neste capítulo são abordadas questões sobre gestão e Controle Social 

no Brasil com uma contextualização histórica referente à construção da 

democracia. Debate-se a relação entre a internacionalização do capital e a 

política adotada nos anos 1990, que impactou os movimentos sociais, a noção 

de participação e Gestão Democrática. Reflete-se acerca dos limites impostos 

à democracia tendo em vista a lógica gerencial produtivista na política 

educacional. Também são abordados o processo de redemocratização 

brasileiro, a Constituição Federal (no que tange à Gestão Democrática), os 

municípios como entes federados e a Gestão Democrática no campo da gestão 

escolar.  

 

 

2.1 DEMOCRACIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL  

 

Debater democracia e participação da sociedade civil no campo 

educacional, demanda levar em conta o processo de internacionalização do 

capital.  Para contextualizar a abordagem do campo sobre a Gestão 

Democrática (GD) e o Controle Social convém, também, realizar uma breve 

apresentação de algumas questões sobre democracia. 

De acordo com Losurdo (2004), a democracia foi construída no Ocidente 

por meio de avanços e retrocessos, ou seja, de processos de “emancipação” e 

desemancipação” dos trabalhadores durante os Séculos XIX e XX. Nesse 

contexto, a política contemporânea configura-se como uma mistura de 

“democracia” e “exceção”, com a predominância alternada ora de um, ora de 

outro elemento. 

O processo de emancipação que, nos últimos dois séculos, 
conquistou o sufrágio universal (uma cabeça, um voto), reivindicou a 
representação proporcional em nome do “mesmo valor 
representativo” de cada voto, associou direitos políticos a direitos 
sociais e econômicos, viu e celebrou a democracia como 
emancipação das classes, das “raças” e dos povos mantidos em 
condição de subalternidade – tal processo parece ter sofrido uma 



  

grave interrupção. Neste sentido, estamos diante de uma fase de 
“des-emancipação”, uma daquelas que caracterizam o caminho longo 
e tortuoso da democracia, mas cuja superação por ora não se 
consegue entrever (LOSURDO, 2004, p. 333). 
 

Losurdo (2004) denominou o tipo de regime democrático atual, 

consolidado na segunda metade do Século XX no Ocidente, de bonapartismo 

soft, por considerar que não merece ser chamada de democracia uma 

perspectiva que vê no alheamento da população algo positivo e necessário 

para o funcionamento do sistema.  

O bonapartismo soft caracteriza-se pela superioridade do poder 

Executivo sobre os outros poderes e instituições da democracia, capaz “[...] de 

decidir autonomamente sobre a guerra e o estado de exceção; em outras 

palavras, a ponto de usufruir de prerrogativas próprias apenas do despotismo” 

(LOSURDO, 2004, p. 325), pela redução de participação democrática da 

população e pelo fortalecimento da personalização do poder. O autor aborda a 

personalização do poder nas democracias ocidentais para compreender como 

a democracia liberal mantém os indivíduos na condição de “crianças 

incapazes” conduzidas pelo líder político, de forma a evitar que a democracia 

“fuja do controle” e possa contribuir para a emancipação política da população.     

Nessa mesma linha, vale destacar que, embora a participação popular 

esteja historicamente associada à democracia, existe, também, a preocupação 

com a possibilidade dessa participação se tornar uma forma de legitimar 

decisões previamente tomadas.  

Assim, é importante diferenciar uma participação autônoma e efetiva de 

uma aparente participação (MEDEIROS, 2015), pois, no processo de 

mundialização do capital, há ressignificações nos conceitos de participação, 

liberdade, autonomia, como também implicações na política educacional, 

principalmente no tocante à gestão, como expressa Alcântara (2012).  

Esta autora também observa que a política adotada nos anos 1990 

frustrou as expectativas geradas no processo de redemocratização, tendo em 

vista que provocou um esvaziamento dos movimentos sociais e sindicais e uma 

mercantilização dos direitos sociais, ocorridos por meio de uma “reforma” do 

Estado, justificada pelas mudanças do mundo capitalista e pelo interesse da 

sociedade, impactando a noção de participação e Gestão Democrática.   



  

É interessante destacar a análise de Borón (2011) no que tange à 

democracia. Para o autor, existe uma incompatibilidade na relação entre 

capitalismo e democracia, pois “o capitalismo é dominação de classe; a 

democracia, domínio das maiorias, que, como Aristóteles já observava, estão 

formadas principalmente pelos pobres, oprimidos e explorados” (BORÓN, 

2011, p. 11).  

Além disso, o autor argumenta que a democracia é um regime político 

baseado na igualdade e, portanto, não se liga ao capitalismo, cuja 

característica é a “separação entre uma minoria proprietária dos meios de 

produção e uma grande massa de despossuídos, que somente podem tentar 

vender a própria força de trabalho nas melhores condições possíveis” 

(BORÓN, 2011, p. 11). Tal incompatibilidade é verificada, segundo o autor, 

pela própria dinâmica dos mercados: no capitalismo o controle se dá de cima 

para baixo, com sua lógica mercantilista, inconciliável com as necessidades da 

democracia, em que o processo decisório deve emanar da base.   

Alcântara (2012), em sintonia com a análise de Borón, compreende que 

a política educacional recente, no contexto de crise capitalista, vem sendo 

caracterizada por uma lógica gerencial produtivista e por representações de 

participação de caráter formal. Tal cenário compromete o potencial dos órgãos 

colegiados em consolidar práticas democráticas. Afinal, tais práticas requerem 

“processos que possibilitem o surgimento de novas culturas em que as 

relações de poder possam ser debatidas de forma ética e responsável” 

(ALCÂNTARA, 2012, p. 1701).  

Essa nova cultura corresponde à emancipação mencionada por Losurdo 

(2004). Relações de poder, mais éticas e responsáveis, também podem 

envolver participação social nas políticas públicas, levando ao conceito atual de 

Controle Social, visto como “um conjunto de meios de intervenção, quer 

positivos ou negativos, acionados por cada sociedade ou grupo social a fim de 

induzir os próprios membros a se conformarem à normas que a caracterizam” 

(GARELLI, 1998, p. 284). 

 Nesta perspectiva, controle social diz respeito à atuação de setores 

organizados, representantes da sociedade civil, que “fiscalizam” a gestão das 



  

políticas públicas, com o objetivo de observar o atendimento de suas 

demandas e interesses.   

Ressalta-se que a construção de novas práticas culturais é uma busca 

antiga entre os educadores. Em 1932, o "Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova"2 consistiu no marco inaugural do projeto de renovação educacional do 

Brasil. Este documento discutiu a organização, então vigente, do sistema 

escolar. Propôs um plano geral de educação e uma escola única, pública, laica, 

obrigatória e gratuita, como também almejou a escola como “um organismo 

vivo, com uma estrutura social, organizada à maneira de uma comunidade 

palpitante pelas soluções de seus problemas” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2010, p. 50).  

Parte desses anseios, entretanto, somente foi concretizado mais de 

cinquenta anos depois, com a promulgação da CF de 1988, quando a gestão 

democrática foi assegurada como princípio constitucional do ensino público, em 

resposta às pressões da sociedade civil organizada (SOUZA, 2012). Afinal, tal 

princípio estabelecido na CF (BRASIL, 1988) valoriza a participação das 

comunidades interna e externa escolar em distintas instâncias, inclusive nos 

atos de caráter deliberativo. Ou seja, um princípio a ser seguido, o que implica 

uma nova forma de gerir o espaço público. A gestão, antes centralizadora, 

deve promover a participação e integração dos atores envolvidos nas 

atividades da instituição. No entanto, na análise de Mendonça (2001), a 

burocracia e o patrimonialismo, enraizados na forma de governar o Brasil, 

dificultam e emperram o surgimento de uma estrutura estatal que permita a 

superação do atraso da democracia da educação brasileira. 

 

 

 
2 O “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova - A reconstrução educacional no Brasil: ao 
povo e ao governo”, circulou em todo o país com o objetivo de apresentar diretrizes para uma 
política de educação e um plano de ação nacional para a estruturação de um sistema 
educacional. Também consistiu em um documento de reflexão e discussão sobre o ambiente 
político e social das décadas de 1920 e 1930, visando uma educação que integrasse o 
indivíduo à sociedade e ampliasse o acesso de todos à escola. O Manifesto foi redigido por 
Fernando de Azevedo e assinado por 26 educadores intelectuais, dentre eles: Anísio Teixeira, 
Afrânio Peixoto, Lourenço Filho, Roquete Pinto, Delgado de Carvalho, Hermes Lima e Cecília 
Meireles (LUSTOSA JUNIOR, 2012). 

 



  

 

 

 

2.2 O PROCESSO DE REDEMOCRATIZAÇÃO NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

E IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

O fim dos regimes autoritários em países da América do Sul e o 

processo de transição foram acompanhados pelo crescimento do interesse em 

debater os significados da proposta de democracia (BORÓN, 1994).  No Brasil 

não foi diferente. Os primeiros quatro meses do ano de 1984 foram marcados 

por grandes manifestações públicas em favor das eleições diretas em diversas 

capitais, como Curitiba, Salvador, Vitória, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de 

Janeiro. Tais manifestações tinham por objetivo fazer pressão popular para a 

aprovação da Emenda Dante de Oliveira, proposta para reinstaurar as eleições 

diretas para presidente, interrompidas desde o golpe militar de 1964.  

Em abril de 1984 ocorreu na Candelária, no Rio de Janeiro, um dos 

maiores comícios, no qual cinquenta e dois oradores discursaram para um 

milhão de pessoas, entre eles estava Sobral Pinto, que clamou pelo direito de 

participação do povo brasileiro: 

Quero falar à nação brasileira, através dessa multidão de um milhão 
de conterrâneos meus. Nós queremos que se restaure no Brasil o 
preceito do artigo primeiro, parágrafo primeiro da Constituição 
Federal: ‘Todo poder emana do povo e em seu nome deve ser 
exercido’. Esta é a minha mensagem. Este é o meu desejo. Este é o 
meu propósito (SOBRAL PINTO, 1984, apud LEBLON, 2016). 
 

A essa altura, a participação da sociedade civil era a palavra de ordem, 

inclusive no campo educacional, para suplantar duas décadas de ditadura e 

gozar do direito de participar das políticas públicas por meio de mecanismos de 

Controle Social. Embora a Emenda Dante de Oliveira tenha sido derrotada, a 

pressão popular garantiu a convocação para uma Assembleia Nacional 

Constituinte, ainda que não exclusiva, para a elaboração de uma nova 

constituição. Esta foi promulgada em 1988 e, em seu artigo 206, VI, determina 

que a gestão democrática (GD), na forma da lei, deve ser um princípio do 

ensino público (BRASIL, 1988).   



  

Tal princípio, segundo Gracindo (2007), pressupõe a participação da 

sociedade civil na definição dos rumos que a escola deve dar à educação, de 

forma a concretizar as decisões, num processo continuado de avaliação das 

ações empreendidas. Assim, a GD na educação implica o trabalho “com atores 

sociais e suas relações com o ambiente, como sujeitos da construção da 

história humana, gerando participação, corresponsabilidade e compromisso” 

(BORDIGNON; GRACINDO, 2000, p. 12).   

A GD, conforme Cury (2002), possui as principais características do 

Estado Democrático de Direito. Isto significa que requer a exigência de 

transparência, impessoalidade, autonomia, participação por meio de 

colegiados, representatividade e competência. Deve transcender a forma usual, 

em que apenas um indivíduo concentra, em suas mãos, a direção escolar, ou 

seja, aquele que ocupa o escalão hierárquico superior deve estar imbuído de 

autoridade democrática (PARO, 2010). Tal concepção requer que o Estado 

seja representante da sociedade, com a função de garantir os direitos sociais 

dos indivíduos, inclusive a oferta de educação de qualidade para todos. 

Entretanto, no processo de construção da GD, um desafio que ainda perdura é 

o autoritarismo do Estado e o não provimento de recursos necessários para 

garantir os direitos do cidadão.  

O processo de democratização da educação brasileira, conforme 

Mendonça (2001), iniciou-se tardiamente, somente no final do Século XX, com 

as influências liberais adaptadas aos interesses de grupos, originando um tipo 

de liberalismo pouco voltado para o povo e uma educação pública administrada 

por um Estado tutelador.  

Nesse contexto, a democratização da educação brasileira primeiramente 

foi compreendida como direito universal ao acesso, em seguida como direito a 

um ensino de qualidade e à participação democrática na gestão das escolas.  

Para o autor, a burocracia e o patrimonialismo, enraizados na forma de 

governar o Brasil, dificultam e emperram o surgimento de uma estrutura estatal 

que permita a superação do atraso. Não se trata da burocracia no sentido 

weberiano, tida como estágio mais avançado da dominação racional legal. 

Trata-se de um autoritarismo que permite que as políticas públicas, inclusive a 

GD, sejam alteradas com frequência, por conveniências políticas, gerando 



  

descontinuidade na sustentação de políticas educacionais. “O governante dita 

à sociedade a sua vontade pessoal como se estatal fosse, numa versão 

adaptada e moderna do coronelismo, elemento que participa da estrutura 

patrimonial” (MENDONÇA, 2001, p. 97).  

Outro elemento que dificulta a superação dessa cultura patrimonialista 

no Brasil é a ausência de pessoal qualificado na administração de governo, 

sendo as escolhas para o exercício das funções públicas baseadas na 

confiança pessoal. “Assim, mesmo um sistema de ensino voltado para a 

implantação de mecanismos participativos, fundado em princípios 

democráticos, teria dificuldade de funcionar” (MENDONÇA, 2001, p. 96).  

Esta estrutura política e social, historicamente construída, traz sérios 

empecilhos para o processo de GD, evidenciando que o aparato legal, embora 

seja um passo importante, por si só, não tem condições de consolidar tal 

processo.  Quatro anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

Paro (1992) abordava os obstáculos e as potencialidades da participação da 

comunidade na gestão da escola pública, discutindo os determinantes dessa 

participação, tendo em vista a importância tanto da comunidade na tomada de 

decisões quanto na execução. Segundo Paro, a participação da população na 

gestão da escola deve significar partilha de poder. Logo, não pode estar restrita 

à execução, mas estar presente, também, na tomada de decisões.   

Partilhar o poder implica estabelecer responsabilidades e limites de 

atuação. Ou seja, estabelecer as regras do jogo. Não se pode compreender o 

significado da recuperação da democracia sem compreender que ela requer 

um conjunto de regras “certas” do jogo. Carece de uma institucionalização, 

ainda que possa desagradar os interesses das classes dominantes, tendo em 

vista a conquista da igualdade de direitos e a redução das injustiças do 

capitalismo (BORÓN, 1994). 

 

 

2.3 CONSTITUIÇÃO FEDERAL, GESTÃO DEMOCRÁTICA E O MUNICÍPIO  

 



  

A discussão sobre a municipalização do ensino fundamental é antiga no 

Brasil e os debates atuais ainda tomam como referência o pensamento do 

educador Anísio Teixeira, que já apresentava as suas ideias em um Congresso 

Nacional de Municipalidades, em 1957, inspirado no modelo norte-americano 

de educação, de tradições locais. Teixeira defendia uma reordenação das 

responsabilidades municipal, estadual e federal para que a instituição escolar 

municipal se fortalecesse e apresentasse soluções para a melhoria da 

qualidade do ensino. Afirmava, ainda, que a municipalização traria importantes 

benefícios administrativos, sociais e pedagógicos pois, por viverem no 

município, os envolvidos no processo educacional local teriam soluções mais 

imediatas para os problemas (AZANHA, 1995).   

Ao analisar a municipalização, Both (1997) estabelece uma 

diferenciação entre a municipalização do ensino e a municipalização da 

educação. A transferência de encargos administrativos para a esfera municipal 

consiste em municipalização do ensino. Já a municipalização da educação 

implica um plano integrado entre União, estados e municípios para a 

implementação.  

Para a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME), a municipalização significava situar, no município, a coordenação 

de todas as ações educacionais, sob a vigilância dos Conselhos Municipais de 

Educação (CME), democraticamente constituídos e com representação dos 

vários segmentos sociais. Ou seja, envolve o compartilhamento de poder e 

responsabilidades e a participação de diferentes atores. 

A municipalização, segundo Romão (2010), contribui para a 

concretização do exercício de poder local, que é, também, exercício de 

cidadania. Então, é possível inferir que a descentralização do ensino possibilita 

novos mecanismos de gestão em diferentes áreas, extrapolando a educação. A 

continuidade e consolidação da municipalização da educação pode fortalecer o 

poder local, pelo exercício da discussão das prioridades, pela busca de uma 

cidadania mais ativa e uma participação democrática, com trabalhos 

articulados em redes, para soluções de problemas locais em parceria com os 

governos federal e estaduais, em regime de colaboração. 

 



  

 

2.4 A GESTÃO DEMOCRÁTICA NO CAMPO DA GESTÃO ESCOLAR 

 

A GD na educação envolve diferentes aspectos e dimensões, “tanto no 

que diz respeito à construção do conceito quanto à sua aplicação no campo da 

gestão escolar, dos sistemas de ensino, das políticas educacionais” (GOMES, 

2015, p. 146). Nessa perspectiva, Paro (1997) enxerga a GD na escola pública 

como propulsora de uma mudança qualitativa da educação. Segundo Paro, o 

ensino público brasileiro precisa ser pressionado em todos os níveis e 

instâncias, inclusive pela sociedade civil. O autor acredita que o processo de 

construção da GD requer que a escola não seja tida como um espaço estatal, 

que permite apenas uma participação operacional. Sendo assim, é preciso que 

haja condições reais de participação (recursos, tempo e espaço), para a 

distribuição de autoridade entre os diferentes atores da educação.   

A formação da equipe escolar requer profissionais que assumam a 

construção conjunta da equipe, a tomada coletiva de decisões e a sua 

implementação. Isso tudo apoiado por uma estrutura organizacional sólida, 

projeto pedagógico consistente, meios justos e construtivos de avaliação da 

escola e da aprendizagem e formação continuada (LIBÂNEO, 2001).  

Considerando os requisitos da GD, Mendonça (2001) destaca que no 

ambiente escolar também se verifica a presença dos valores patrimoniais e de 

forças burocráticas, em permanente tensão. Por um lado, existe um esforço de 

modernização e de implantação de normas racionais legais, mas há, também, 

a resistência de forças tradicionais.  

Para Mendonça, acontece na escola o que ocorre na sociedade: os 

usuários, os cidadãos comuns, têm participação limitada e em assuntos, em 

geral, de baixa relevância. Estes conflitos de valores acabam por impor 

barreiras à GD também dentro das escolas. Existe uma tensão permanente, 

afirma Mendonça (2001, p. 101), entre a modernização e o arcaísmo das 

estruturas do Estado brasileiro, que se expressa “na luta entre o 

direcionamento do Estado à burocratização, imposto pelas normas racionais-

legais, e a teimosa permanência dos valores patrimonialistas, imposto pela 



  

tradição enraizada na política e nos costumes”.  Daí resultam as 

incongruências entre as regras definidas pelo Estado e a ação concreta 

praticada pelos seus diferentes agentes.  

Observa-se que tais limitações e obstáculos, fazem com que a GD seja 

quase uma utopia. Mesmo assim é válida, pois ter a GD como meta permite 

persistir na busca, além de analisar a escola como espaço que pode contribuir 

para mudanças, ou seja, uma escola com autonomia, que requer um sistema 

que garanta mecanismos participativos e burocracia a serviço das 

necessidades da comunidade escolar (PARO, 1997).  

 

 

2.5 ABORDAGEM DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO NA 

LEGISLAÇÃO FEDERAL  

 

Apesar de a Constituição vigente (BRASIL,1988) possibilitar autonomia 

ao ente municipal, foi somente anos depois que os municípios, efetivamente, 

adquiriram uma maior autonomia no campo da educação. A LDBEN, (BRASIL, 

1996) ratifica, em seu artigo 3º, que o ensino público deve ser ministrado com 

base em determinados princípios, entre os quais o da GD, que deve seguir a 

forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino. O artigo 14 da LDBEN 

estabelece que os sistemas de ensino devem definir as normas da GD do 

ensino público na educação básica, conforme as suas peculiaridades e de 

modo que assegurem a participação dos profissionais da educação na 

preparação do Projeto Político Pedagógico da escola e a participação das 

comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.   

No artigo 18 da LDBEN (BRASIL, 1996) é estabelecido que os sistemas 

municipais de ensino compreendem: 

   As instituições do ensino fundamental, médio e de educação 
infantil mantidas pelo Poder público Municipal; 

   As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela 
iniciativa privada; e 

   Os órgãos municipais de educação. 



  

Os sistemas municipais de ensino abrangem as escolas da rede pública 

municipal, as instituições dedicadas à educação infantil e o conjunto de órgãos 

municipais que apoiam o funcionamento das escolas. A LDBEN prevê a 

possibilidade de os municípios legislarem em relação à educação, atribuindo 

aos mesmos “o direito de baixar normas complementares para seu sistema de 

ensino”. A LDBEN permite, também, que os municípios se integrem aos 

sistemas estaduais, caso considerem a melhor opção. Nessa perspectiva, 

acredita-se que a concepção de GD possa variar de município para município 

(BRASIL, 1996).  

A GD, além da LDBEN já mencionada, também consta em outro 

importante instrumento de planejamento de políticas públicas de educação, que 

é o Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei nº 13.005/2014.  

No PNE estão definidos os objetivos e as metas para a educação básica 

e superior, a serem executados no período de dez anos (BRASIL, 2014). O 

PNE estabelece vinte metas que devem ser atingidas nos prazos estabelecidos 

por meio de distintas estratégias.  

De acordo com o artigo 9º, da Lei nº 13.005/2014, que aprova o PNE, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aprovar leis específicas 

para os seus sistemas de ensino, disciplinando a GD da educação pública no 

prazo de dois anos, a partir da publicação da Lei, adequando, se necessário, a 

legislação local já adotada para essa finalidade (BRASIL, 2014).  

Entre as metas do PNE 2014-2024 está a Meta 19, cujo teor é assegurar 

condições para, no prazo de dois anos, efetivar a GD da educação nas escolas 

públicas, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta 

pública à comunidade escolar, com recursos e apoio técnico da União 

(BRASIL, 2014).  

O quadro 1, apresentado a seguir, sintetiza cronologicamente a 

abordagem da GD do ensino público na Legislação Federal. 

Lei Texto 

CF/1988 
Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
[...] VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei. 



  

LDBEN/1996 

Art. 3º - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
[...] VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e 
da legislação dos sistemas de ensino; Art. 14 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 Político Pedagógico da escola; II – 
participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 

PNE/2014-2024 

Art. 2º - São diretrizes do PNE: VI: promoção do princípio da gestão 
democrática da educação pública; Meta 19: Assegurar condições, no 
prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da 
educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à 
consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas 
públicas, provendo recursos e apoio técnico para tanto.   

 

Quadro 1: Gestão Democrática do ensino público na Legislação Federal  
Fonte: Aires, 2014, p. 16 

 
Resumindo, a CF de 1988 preconizou no artigo 206 a GD “na forma da 

lei”, o que remete a sua regulamentação (BRASIL, 1988). A LDBEN, por sua 

vez, seguindo essa orientação, estabeleceu a GD “na forma da lei e da 

legislação dos sistemas de ensino” (BRASIL, 1996). E, por fim, o PNE, 

estabeleceu o prazo de dois anos, expirado em 2016, para a efetivação da GD 

(BRASIL, 2014). Como já exposto, cabe aos sistemas de ensino, formalizar os 

princípios da Gestão Democrática na educação básica. Mas, somente isso não 

basta. Além disso, é necessário promover e garantir a existência de espaços e 

mecanismos de participação que correspondam a esses princípios.  

Streck e Adams (2006) consideram que os espaços de participação são 

lugares em que sujeitos sociais e a comunidade tratam de temas que 

interessam à sociedade. Seguindo a linha de pensamento dos autores, 

mecanismos são formas não condicionadas a um espaço físico, que também 

possibilitam a participação desses mesmos atores.  

Como exemplo de espaços de participação associados a princípios da 

Gestão Democrática é possível citar o Conselho Municipal de Educação (CME) 

e o Grêmio Estudantil. Já mecanismos podem ser exemplificados pelo Projeto 

Político Pedagógico, a eleição de diretores e o Plano Municipal de Educação 

entre outros.  

Tanto os espaços quanto os mecanismos institucionalizados favorecem 

o processo e o exercício da democracia e da participação, como também 

constituem instâncias de “aprendizagem da cidadania” (STRECK; ADAMS, 



  

2006, p. 115). Logo, para a efetivação da GD da educação é preciso que haja 

mecanismos concretos, expressos por meio da regulamentação de leis 

específicas pelos municípios, que garantam a participação de pais, estudantes, 

funcionários, professores e da comunidade na discussão, elaboração e 

implementação de planos de educação e de projetos político-pedagógicos das 

escolas.   

Sendo assim, é importante investigar como as bases normativas da 

organização municipal, como as Leis Orgânicas Municipais (LOM), as Leis de 

Criação dos Sistemas Municipais de Educação, os Planos Municipais e a 

legislação complementar tratam a GD da educação básica.  

 

 

 

2.6 AS “DIMENSÕES CRUCIAIS” E A REESTRUTURAÇÃO DO 

CAPITALISMO 

 

Nesta seção, aborda-se como as três “dimensões cruciais” (eleição para 

diretor, colegialidade e participação), destacadas por Lima (2014), no contexto 

das escolas municipais da Baixada Fluminense, vêm sendo impactadas pela 

reestruturação do capitalismo e pela intervenção dos organismos financeiros 

internacionais. Debatem-se essas influências e seus efeitos sociais, 

explicitando-se suas consequências e questionando suas justificativas, pois 

embora as Leis Orgânicas e as Leis de Criação dos Sistemas Municipais de 

Educação contemplem participação da sociedade por meio dos órgãos 

colegiados, portarias e decretos na política recente, de natureza diversa, 

podem comprometer a organização e mobilização dos segmentos da 

sociedade civil popular nesses órgãos. 

 

 

2.6.1 A Democracia Despojada de Substância  



  

 

Se, de um lado, a legislação materializou a Gestão Democrática (GD) e 

possibilitou a mobilização da sociedade, de outro, normas infralegais, 

emanadas do executivo municipal, atacam os pilares dessa incipiente 

participação da sociedade numa clara intenção de assegurar que a 

“internalização” (MÉSZÁROS, 2008) conserve os parâmetros gerais do 

capitalismo. À primeira vista, percebem-se indícios de que o patrimonialismo e 

a burocracia ainda criam empecilhos à efetiva participação. Órgãos colegiados 

vêm perdendo, cada vez mais, espaços e o necessário debate torna-se 

esporádico. Enquanto isso, uma lógica mercantilista continua se espalhando 

por todos os setores e tornando-se, dia a dia, um consenso. Diante disso, 

propõe-se, inicialmente, uma reflexão sobre a reestruturação do capitalismo, os 

organismos internacionais e as repercussões para a educação, bem como, 

uma análise das consequências dessa conjuntura sobre a eleição para diretor 

escolar, a participação dos órgãos colegiados e a gestão educacional nos 

municípios da Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro.  

Assim, uma boa forma de retomar o debate em torno da reflexão sobre 

democracia é com a observação de Joseph A. Schumpeter, ao declarar que, 

segundo Marx, “para pôr no mundo uma democracia autêntica, é necessário 

dissipar os miasmas venenosos do capitalismo que a asfixiam” 

(SCHUMPETER, 2017, p. 321). Nessa perspectiva, o autor afirma que uma 

minuciosa observação sobre um procedimento democrático passa a ter uma 

importância diretamente proporcional à importância da questão em foco. 

Daí que a sua observância nunca precisa ser mais zelosamente 
vigiada nem mais cuidadosamente salvaguardada por todas as 
garantias disponíveis do que no caso da reconstrução fundamental da 
sociedade. Quem estiver disposto a abrir mão dessa exigência e a 
aceitar francamente um procedimento não democrático ou um 
método para garantir decisões formalmente democráticas por meios 
não democráticos mostra, com isso, concludentemente, que dá mais 
valor a outras coisas que à democracia. O democrata autêntico 
considera toda reconstrução assim implementada como viciada nas 
próprias raízes, por mais que possa aprová-la em outros terrenos. 
Tentar obrigar o povo a aceitar algo que se julga bom e glorioso, mas 
que ele não quer – mesmo que seja de esperar que fique satisfeito 
quando experimentar os seus resultados -, é indício inequívoco de fé 
antidemocrática (SCHUMPETER, 2017, p. 322). 

 



  

A análise de Schumpeter (2017), no que tange à protelação da 

democracia, merece destaque. Esse protelar da democracia durante o período 

de transição “proporciona uma excelente oportunidade de fugir à 

responsabilidade por ela” (SCHUMPETER, 2017, p. 322). O autor acrescenta 

que arranjos provisórios podem ter sua validade estendida por muito mais 

tempo e, com isso, comprometer a democracia, pois o governo instalado no 

poder “por meio de uma revolução vitoriosa dispõe de meios para prolongá-los 

indefinidamente ou para adotar formas de democracia despojadas de 

substância” (SCHUMPETER, 2017, p. 322).  

Essa possibilidade inconveniente de atraso deliberado detectada pelo 

autor vai ao encontro da análise de Borón (2011) referente à incompatibilidade 

entre capitalismo e democracia, já exposto.  Esse tem sido o tom das 

dinâmicas políticas educacionais em muitos municípios quanto à 

implementação de uma Gestão Democrática em suas unidades escolares. Isso 

se evidencia quando deliberações tomadas na maioria das escolas são 

realizadas somente pelos diretores, muitas vezes indicados e não eleitos. No 

município de Duque de Caxias, por exemplo, segundo Alcântara (2016), 

“muitos diretores se colocavam como leais aos responsáveis por sua 

nomeação, fosse a Secretaria Municipal de Educação (SME), ou algum político 

local, que, quase sempre compunha a base governista” (ALCÂNTARA, 2016, p. 

72-73). 

 

 

2.6.2 Reestruturação do Capitalismo  

 

Num contexto dinâmico de globalização e incertezas, as organizações 

vêm buscando novos modelos de gestão como forma de conferir mais 

flexibilidade aos negócios, como, por exemplo, a configuração em rede, em 

contraposição à hierarquia burocrática.  Apesar de ser uma boa resposta às 

exigências dos mercados, Anderson (2017) destaca que existem evidências de 

que essas novas configurações flexíveis não reduzem a racionalidade 

instrumental. Pelo contrário, acabam por intensificá-la. Ou seja, neste modelo 



  

neoliberal de negócios, a flexibilidade obtida atende apenas às demandas dos 

mercados. Anderson (2017) observa que um dos fatos que se liga a esse novo 

capitalismo, no contexto da globalização atual, é o fim do sistema Bretton 

Woods de taxas fixas de câmbio, no início da década de 1970. Tal fato, 

conforme o autor, inaugura uma nova forma de ganhos de capital, através de 

investimentos de curto prazo, de especulação financeira, alterando, 

significativamente, as instituições e a vida dos trabalhadores.  

A partir desta nova ordem estabelecida, os relacionamentos de longo 

prazo, de modo geral, são preteridos em favor das trocas mais imediatas e 

lucrativas. “Para se encaixar neste novo capitalismo ‘rápido’, os trabalhadores 

têm que abandonar as noções de estabilidade do emprego e tornarem-se 

flexíveis, móveis, trabalhadores em uma economia global” (SENNET, 2006, 

apud ANDERSON, 2017, p. 598). A busca pelo aumento dos ganhos de capital 

leva à procura de novos meios de redução de custos trabalhistas e é o terreno 

perfeito para o surgimento de ferramentas gerenciais de reestruturação 

produtiva, como downsizing, terceirização, automação, entre outras, em que os 

trabalhadores passam a ser recursos descartáveis, conforme Anderson (2017). 

Ainda segundo este autor, os livros de gestão neoliberal, da década de 1990, 

preparam empreendedores e trabalhadores para uma nova cultura empresarial 

marcada pela instabilidade do emprego, sobrecarga de trabalho, aumento da 

ansiedade e do estresse profissional. Todos esses fatores impedem ou 

dificultam a criação e o fortalecimento de “laços autênticos humanos”, nos 

ambientes de trabalho.  

Na educação, os impactos do capitalismo não têm sido diferentes do que 

ocorre no mundo corporativo. Anderson (2017) salienta que as transferências 

constantes de diretores e as trocas de turnos dos professores nas escolas 

desfavorecem os relacionamentos humanos. Somado a isso, verifica-se que a 

sobrecarga de trabalho vem fazendo com que muitos professores optem por 

mudar de profissão ou buscar a aposentadoria antecipada. “A própria noção de 

ensino ou administração como uma carreira ao longo da vida está se tornando 

uma coisa do passado” (ANDERSON, 2017, p. 599). Além disso, o autor 

pondera que “organizações flexíveis em um ambiente de tomada de decisões” 

implica que gestores, docentes e alunos também sejam mais flexíveis, 



  

“tornando a aprendizagem organizacional instável e enfraquecida” 

(ANDERSON, 2017, p. 599).  

A educação estadunidense já havia experimentado o impacto da adoção 

de reformas de mercado quando o No Child Left Behind (NCLB)3 introduziu 

uma nova definição de reforma escolar, caracterizada pela responsabilização, 

por testes que definiam tudo, tomada de decisão baseada em dados 

estatísticos, escolha escolar, escolas autônomas, privatização, 

desregulamentação, pagamento por mérito e competição entre as escolas. “[...] 

era igualmente irônico que os democratas adotassem as reformas de mercado 

e outras iniciativas que tradicionalmente haviam sido preferências dos 

republicanos” (RAVITCH, 2011, p. 37).   

Consequentemente, artigos no New York Times, no Washington Post, 
no Chicago Tribune e em outras publicações alertaram o presidente 
eleito Obama a não escolher Darling-Hammond, e sim a selecionar 
um “verdadeiro” reformador que apoiasse a testagem, a 
responsabilização e a escolha escolar. Os verdadeiros reformadores, 
disseram os críticos e editores, lutavam contra os sindicatos de 
professores e demandavam um pagamento por mérito baseado nos 
escores dos estudantes nos testes. Os verdadeiros reformadores 
fechavam escolas de baixa performance e demitiam administradores 
e professores. Os verdadeiros reformadores se opunham à 
estabilidade para professores. Não importa que essas tenham sido 
antigas diretrizes da abordagem republicana à reforma educacional 
(RAVITCH, 2011, p. 38). 

 
De acordo com Ravitch (2011), o NCLB pareceu basear-se na ideia de 

que a estratégia de aplicação de testes padronizados, por si só, pudesse levar 

a melhoria da educação, e que a divulgação ao público dos escores de tais 

testes levaria os educadores a melhorarem o desempenho, pelo 

constrangimento gerado pela divulgação de resultados negativos, o que 

elevaria os resultados futuros.  

Como bem observaram Rabelo, Jimenez e Segundo (2015), o Estado 

brasileiro determinou por força de lei (Artigo 87, parágrafo 1º, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394/96) que o PNE fosse 

elaborado com base na Declaração Mundial de Educação para Todos. Os 

Planos Municipais de Educação devem estar alinhados com o Plano Nacional 

 
3 1 No Child Left Behind, em português “Nenhuma Criança Deixada para Trás”, é uma Lei de 
2001, do Congresso dos EUA, que reautorizou a Lei de Educação Elementar e Secundária.   



  

e, por conseguinte, à mesma declaração. Assim, os termos participação e 

controle social devem ser observados com certa cautela na perspectiva atual. 

 

 

2.6.2.1 A Noção de Participação e Gestão Democrática 

 

A LDBEN ressalta, no seu artigo 8º, a necessidade de os entes 

federados constituírem seus sistemas próprios de ensino (BRASIL, 1996), 

porém não estabelece sua extensão e os meios para a implementação da GD 

do ensino público, cabendo aos municípios a definição das normas, conforme 

suas especificidades e acolhendo a participação dos profissionais da educação 

e a comunidade. O termo participação tem origem no latim participatio (pars + 

in + actio), que significa ter parte na ação. Ter parte na ação implica ter acesso 

ao agir e às decisões que orientam o agir.  Sendo assim, executar uma ação é 

bem diferente de ter parte na ação. Seguindo essa lógica, Benincá (1995) 

afirma que só é sujeito da ação quem pode decidir sobre ela.   

Segundo Lima (2014), estudos realizados em escolas portuguesas nos 

últimos trinta anos indicaram a existência de uma forte ligação teórica entre 

Gestão Democrática e eleição, colegialidade e participação na decisão. Essas 

três dimensões são cruciais, podendo estar associadas a outras, porém em 

uma relação de dependência ou subordinação (LIMA, 2014, apud AMARAL, 

2018, p. 12).  

No bojo dessa discussão, a qualidade da participação é uma questão 

fundamental para a implementação de uma GD da educação. Trata-se, entre 

outros aspectos, de assegurar aos órgãos colegiados uma visão abrangente do 

processo, de forma a permitir uma reflexão crítica. A importância que é 

atribuída à questão da participação, no Brasil, é um dos fatores que 

compromete a noção de democracia.   

As determinações do capital afetam profundamente instituições que 

influenciam a educação e não somente às instituições educacionais formais. 

Isto porque as determinações do capital permeiam todos os processos sociais, 



  

que devem funcionar integrados às determinações educacionais da sociedade, 

tema que será tratado na próxima seção (MÉSZÁROS, 2008).  

 

 

2.6.3 A Influência dos Organismos Internacionais na internalização do 

Capitalismo 

A questão decisiva para o capital, de acordo com Mészáros (2008), é 

assegurar que cada indivíduo adote como suas as metas desse sistema. Ou 

seja, que internalize a legitimidade da sua posição na hierarquia social, bem 

como suas expectativas e condutas "adequadas" nesse campo, de maneira 

que não seja necessário usar de meios coercitivos para manter a engrenagem 

capitalista em pleno funcionamento.   

Enquanto a internalização conseguir fazer o seu bom trabalho, 
assegurando os parâmetros reprodutivos gerais do sistema do 
capital, a brutalidade e a violência podem ser relegadas a um 
segundo plano (embora de modo nenhum sejam permanentemente 
abandonadas) posto que são modalidades dispendiosas de 
imposição de valores, como de fato aconteceu no decurso do 
desenvolvimento capitalista moderno. Apenas em períodos de crise 
aguda volta a prevalecer o arsenal de brutalidade e violência, com o 
objetivo de impor valores, como o demonstraram em tempos recentes 
as tragédias dos muitos milhares de desaparecidos no Chile e na 
Argentina (MÉSZÁROS, 2008, p. 44).  

 
Seguindo essa linha de pensamento, Mészáros (2008) enfatiza que as 

instituições formais de educação constituem um componente significativo do 

sistema global de internalização, do qual ninguém está livre. Nelas os 

indivíduos “devem ser induzidos a uma aceitação [...] dos princípios 

reprodutivos orientadores dominantes na própria sociedade, adequados a sua 

posição na ordem social, e de acordo com as tarefas reprodutivas que lhes 

foram atribuídas”. Mészáros ressalta que a educação formal não é a força que 

consolida o capitalismo, mas ela favorece que suas perspectivas sejam 

adotadas sem questionamentos. Por outro lado, também considera que a 

educação formal, por si só, não é capaz de fornecer uma alternativa 

emancipadora radical. Para isso, somente “a mais consciente das ações 

coletivas” poderia surtir efeito. 

Esperar da sociedade mercantilizada uma sanção ativa - ou mesmo 
mera tolerância - de um mandato que estimule as instituições de 



  

educação formal a abraçar plenamente a grande tarefa histórica do 
nosso tempo, ou seja, a tarefa de romper com a lógica do capital no 
interesse da sobrevivência humana, seria um milagre monumental 
(MÉSZÁROS, 2008, p. 207). 

 
Pronko (2014) salienta que, apesar da atual participação da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nas orientações de 

política em educação, a capilarização e o poder de convencimento do Banco 

Mundial (BM) fazem com que ele permaneça presente nas políticas nacionais, 

inclusive em educação, nos países em desenvolvimento. O fortalecimento do 

BM se dá por meio de uma extensa e complexa cadeia de agências e agentes 

que elaboram, difundem, traduzem e adaptam orientações de políticas. O 

funcionamento capilar dessa malha assegura a manutenção dos interesses do 

BM e a aparência de “um discurso hegemônico, fora do qual só restaria 

irracionalidade, incompetência e desordem” (PRONKO, 2014, p. 109).  

A recente estratégia de educação do BM, segundo Pronko (2014), vai na 

contramão de uma educação ampla, com potencial emancipatório, ao defender 

unicamente o interesse empresarial, por meio de uma formação humana cada 

vez mais estreita, voltada para o “fazer”, conforme a visão capitalista de 

mundo. A educação, sob essa diretriz, produz retorno do investimento nela 

realizado e adequa-se aos interesses mercantis. A autora lembra que a 

intervenção do BM nas orientações de política tem a mediação dos governos, 

que representam, de modo geral, os interesses da burguesia local, 

crescentemente internacionalizadas e comprometidas com o capitalismo.   

Contudo, a relação entre o global e o local, com relação ao ponto de 

mudança, não está definida. Atentos a isso e como forma de aumentar a taxa 

de sucesso, o próprio BM e outros organismos internacionais podem auxiliar os 

países em desenvolvimento nos processos de reforma de diferentes formas, 

como: a) provendo assistência técnica acerca do que deve ser feito e o que 

deve ser evitado, de forma a suprir a falta de recursos internos; b) proporcionar 

acesso a uma gama de experiências de diversos países sobre um amplo 

espectro de questões, inclusive oferecendo serviços de especialistas; c) 

proporcionar assistência financeira no período inicial até que a reforma gere os 

resultados esperados; e d) prever mecanismos para que os países assumam 



  

compromissos externos, dificultando a interrupção do processo de reforma 

(PRONKO, 2014).  

Neste panorama, a autora questiona-se para quê e para quem reformar, 

salientando que a resposta não é simples e é necessário analisar as 

orientações gerais de política canalizadas pelo BM em que o Estado passa a 

ser “[...] um ator central da interpenetração oculta das estratégias de atores 

públicos e privados e da generalização de uma lógica empresarial no serviço 

educacional” (VINOKUR, 2014, p. 12, apud PRONKO, 2014, p. 110).  

Conforme já apresentado, Garelli (1998) refere-se ao Controle Social 

como uma perspectiva de fiscalização da gestão das políticas públicas, o que 

seria considerado uma intervenção positiva. A Gestão Democrática e o 

Controle Social, expressos no PNE, bem como a forma com que são tratados 

nos Planos Municipais serão o foco do próximo capítulo. 

 



  

3 GESTÃO DEMOCRÁTICA E CONTROLE SOCIAL DO ENSINO PÚBLICO: 

CONDIÇÕES POLÍTICO-INSTITUCIONAIS E DINÂMICAS EM SISTEMAS 

MUNICIPAIS DE ENSINO DA BAIXADA FLUMINENSE  

 

Neste capítulo são apresentadas as características da realidade 

sociopolítica e econômica da Baixada Fluminense considerando os aspectos 

geográficos, econômicos, políticos e sociais. Com o fito de elencar os princípios 

de Gestão Democrática previstos em leis e seus espaços e mecanismos de 

participação, analisa-se a institucionalização dos sistemas municipais de 

ensino dos municípios e as condições político-institucionais presentes nos 

documentos pesquisados de cada um.  

Ao final, baseado nas respostas dos questionários aplicados, são 

reunidos os elementos característicos das dinâmicas de participação 

materializadas no âmbito dos sistemas municipais de ensino da Baixada 

Fluminense, considerando o que foi firmado na base legal desses sistemas, em 

matéria de Gestão Democrática e Controle Social. Para concluir, são 

estabelecidas relações entre as condições político-institucionais que informam 

a Gestão Democrática do ensino público e as dinâmicas de participação que 

são processadas nos municípios, nas perspectivas dos sistemas municipais de 

ensino respectivos. 

 

 

3.1 ELEMENTOS CONTEXTUAIS E SITUACIONAIS DA MESORREGIÃO 

METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO  

 

A Baixada Fluminense inseriu-se no processo de metropolização do Rio 

de Janeiro paralelamente à inscrição material no espaço das relações sociais e 

econômicas do capitalismo. O processo de ocupação e urbanização precisa ser 

compreendido como manifestações locais e particulares desses dois processos 

(SIMÕES, 2008).  



  

O estado do Rio de Janeiro possui 92 municípios e está dividido, 

segundo o IBGE (2016), em seis mesorregiões geográficas, expostas no mapa 

a seguir. 

 

 
Figura 2: Mapa das mesorregiões geográficas do estado do Rio de Janeiro – 2016 

Fonte: IBGE, 2016  
 

As mesorregiões geográficas são as seguintes: 
 

1. Baixadas Litorâneas; 

2. Centro Fluminense; 

3. Metropolitana do Rio de Janeiro; 

4. Noroeste Fluminense; 

5. Norte Fluminense; e 

6. Sul Fluminense. 

 

De acordo com o mapa 3, a Mesorregião Metropolitana do Rio de 

Janeiro (3) delimita-se ao Norte pela Mesorregião Centro Fluminense, à 

Noroeste pela Mesorregião Sul Fluminense e ao Sul e à Leste pelo Oceano 

Atlântico, sendo formada por 30 municípios. Dos 13 municípios estudados 

dessa mesorregião, os maiores são Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, 

Guapimirim e Seropédica. A mesorregião possui uma população de 12.633.420 

habitantes e densidade demográfica de 1.234,88 hab./km².  



  

A tabela 3 traz a quantidade de habitantes, a quantidade de pessoal 

ocupado e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), nos 

municípios da Mesorregião Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Tabela 3: Municípios da Mesorregião Metropolitana do Rio de Janeiro e 

respectiva estimativa populacional para 2018, pessoal ocupado e Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal  

 Municípios 
População 1 

(hab.) 
Pessoal 

ocupado 2 
IDHM 3 

1. Belford Roxo 508.614 37.427 0,684 

2. Cachoeiras de Macacu 58.560 7.816 0,700 

3. Duque de Caxias 914.383 173.254 0,711 

4. Engenheiro Paulo de Frontin 13.929 1.799 0,722 

5. Guapimirim 59.613 6.279 0,698 

6. Itaboraí 238.695 30.522 0,693 

7. Itaguaí 125.913 31.012 0,715 

8. Japeri 103.960 6.333 0,659 

9. Magé 243.657 28.399 0,709 

10. Mangaratiba 43.689 10.342 0,753 

11. Marica 157.789 17.568 0,765 

12. Mendes 18.578 2.789 0,736 

13. Mesquita 175.620 18.154 0,737 

14. Miguel Pereira 25.493 5.755 0,745 

15. Niterói 511.786 200.638 0,837 

16. Nilópolis 162.269 20.362 0,753 

17. Nova Iguaçu 818.875 111.977 0,713 

18. Paracambi 51.815 6.396 0,720 

19. Paty do Alferes 27.678 4.149 0,671 

20. Petrópolis 305.687 85.828 0,745 

21. Queimados 149.265 16.934 0,680 

22. Rio Bonito 59.814 21.336 0,710 

23. Rio de Janeiro 6.688.927 2.641.519 0,799 

24. São Gonçalo 1.077.687 129.689 0,739 

25. São João de Meriti 471.888 64.916 0,719 

26. Seropédica 86.743 14.212 0,713 

27. São José do Vale do Rio Preto 21.670 3.510 0,660 

28. Tanguá 33.870 4.111 0,654 

29. Teresópolis 180.886 41.822 0,730 

30. Vassouras 36.702 8.447 0,714 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base nos dados do IBGE 
Notas: 

1 IBGE (2018) 
2 IBGE (2016) 
3 IBGE (2010)  
 



  

De acordo com a Federação das Indústrias do estado do Rio de Janeiro 

(FIRJAN, 2018), a economia fluminense era, antes da crise iniciada em 2014, 

uma das maiores do país, mesmo com a sua limitação territorial (4ª menor área 

do Brasil). Apesar do panorama desfavorável, o estado do Rio de Janeiro ainda 

ocupa a segunda posição em tamanho da economia (R$ 623,8 bilhões), mas 

com um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de, aproximadamente, R$ 37 mil 

(dados de 2017), menor patamar dos últimos cinco anos. Devido à crise, entre 

2016 e 2017, a participação do estado do Rio de Janeiro no PIB do país caiu 

de 10,2% para 9,5%, configurando o pior resultado desde 2010. De acordo a 

FIRJAN (2018) o atual cenário de recessão impactou severamente o nível 

socioeconômico dos municípios, representando um retrocesso de três anos, 

conforme o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), com base 

em dados de 2016. 

Com relação ao setor educacional, são apresentados, a seguir, dados 

relativos ao número de escolas, por dependência administrativa e de matrículas 

do estado do Rio de Janeiro e de cada uma das microrregiões pesquisadas. 

Tabela 4: Número de escolas de educação básica do estado do Rio de Janeiro, 

por dependência administrativa – 2017 

Dependência 
Administrativa 

Número de escolas de 
educação básica do Rio de 

Janeiro 

Percentual em relação ao 
universo de escolas do Rio 

de Janeiro 
Federal 59  0,53% 
Estadual 1.294  11,61% 
Municipal 5.207 46,70% 
Privada 4.590 41,17% 
Total 11.150 100,00% 

Fonte: Sinopses Estatísticas da Educação Básica (INEP, 2018) 
 

Verifica-se que a participação da instância federal na educação básica 

do Rio de Janeiro, em termos de quantidade de estabelecimentos, é bem baixa 

(0,53%). A rede estadual também tem pouca cobertura. Em compensação, a 

rede municipal praticamente possui a metade dos estabelecimentos, seguida, 

da rede privada, com um percentual relativamente próximo.    



  

A seguir, são apresentados dados relativos à quantidade de escolas 

municipais do ensino fundamental da Baixada Fluminense, bem como a 

participação percentual de cada um deles em relação ao total pesquisado. 

 

 

Tabela 5: Número de escolas municipais de ensino fundamental da Baixada 

Fluminense – 2017 

Município 
Número de 

escolas 
Percentual do universo 

de escolas  
Belford Roxo 56 8,67% 

Duque de Caxias 147 22,76% 
Guapimirim 22 3,41% 

Itaguaí 41 6,35% 
Japeri 29 4,49% 
Magé 68 10,53% 

Mesquita 24 3,72% 
Nilópolis 16 2,48% 

Nova Iguaçu 117 18,11% 
Paracambi 17 2,63% 
Queimados 28 4,33% 

São João de Meriti 46 7,12% 
Seropédica 35 5,42% 

Total 646 100,00% 
Fonte: Sinopses Estatísticas da Educação Básica (INEP, 2018) 

 

De acordo com os dados da tabela 5, Duque de Caxias, que é o 

município mais populoso entre os estudados, também possui a maior 

quantidade percentual de escolas municipais de ensino fundamental, 22,76%, 

seguido de Nova Iguaçu (18,11%) e Magé (10,53%). Ocupando os três últimos 

lugares estão Guapimirim (3,41%), Paracambi (2,63%) e Nilópolis (2,48%).  

Tabela 6: Número de matrículas da educação básica na mesorregião 

Metropolitana Fluminense, nos municípios estudados, por dependência 

administrativa – 2017 

Dependência 
Administrativa 

Número de 
matrículas 

Percentual em relação 
ao total de matrículas na 

mesorregião 
Metropolitana 
Fluminense 

Percentual em 
relação ao universo 
de escolas do Rio 

de Janeiro 

Federal 4.161  0,50% 0,12% 



  

Estadual 222.001 26,80% 6,23% 

Municipal 341.332 41,21% 9,58% 

Privada 260.853 31,49% 7,32% 

Total 828.347  100% 23,25% 

 
Fonte: Sinopses Estatísticas da Educação Básica (INEP, 2018) 

 

Pela tabela 6 verifica-se que a mesorregião Metropolitana Fluminense, 

em 2017, possuía 828.347 matrículas na educação básica, equivalente a 23% 

do total de matrículas neste mesmo nível em todo o estado.  

Os dados evidenciam a importância da rede municipal, tanto em relação 

ao estado do Rio de Janeiro como em relação aos municípios da mesorregião 

pesquisada. 

 

 

3.2 GESTÃO DEMOCRÁTICA NOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE ENSINO DA 

BAIXADA FLUMINENSE 

 

Considerando os desafios do processo de democratização da educação 

brasileira, quais seriam as concepções das bases normativas institucionais da 

GD do ensino público nos municípios que integram a região da Baixada 

Fluminense? Tendo esse foco para a fase empírica, cujos procedimentos 

metodológicos estão descritos na seção 1.1.2.1, adotou-se como referência 

para análise: a) a seção da Lei Orgânica Municipal que dispõe sobre a 

educação; b) o documento legal que dispõe sobre o sistema municipal de 

ensino e outros documentos legais que dispõem sobre gestão do ensino 

público (leis, decretos, portarias e resoluções), inclusive os atos que tratam de 

espaços e mecanismos institucionalizados de participação, como os Conselhos 

Municipais de Educação. 

Conforme referido, a mesorregião Metropolitana do Rio de Janeiro 

possui 30 municípios. Dentre esses, as 13 microrregiões, que constituem o 

universo pesquisado, institucionalizaram seus respectivos sistemas de ensino, 

embora o município de São João de Meriti requer uma análise mais detida, 

apresentada adiante.    



  

 

 

 

 

 

3.3 A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA BAIXADA FLUMINENSE POR MEIO DE 
MARCOS LEGAIS 
 
 

A Baixada Fluminense no estado do Rio de Janeiro refere-se 

particularmente ao entorno imediato da metrópole do Rio de Janeiro, situada no 

lado oeste da Baía de Guanabara, sendo composta por 13 municípios: Belford 

Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, 

Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica 

(CEPERJ, 2010).  

 
Figura 3:  Configuração da Baixada Fluminense 

Fonte: IBGE, 2018. 
 

Essa região faz parte da periferia do estado do Rio de Janeiro. De 

acordo com Prevot et al. (2014), estes municípios têm um passado forjado por 

violentas disputas por terras, que favoreceram a formação de lideranças 



  

políticas vinculadas à prática da posse ilegal de terras por meio da falsificação 

de documentos e à contratação de matadores de aluguel. Esses fatos 

históricos que nortearam a política da Baixada até hoje se refletem nos 

problemas de infraestrutura e nas condições de vida da sua população.  

No entanto, definir a Baixada Fluminense apenas como o local de 

vulnerabilidades, de faltas ou daquilo que deve ser corrigido ou melhorado 

reduz a história da região, haja vista que ela “também se apresenta enquanto 

lugar de comunidade, de luta, de conquistas, de memória e de prática coletiva” 

(PIEVE 2019. p.12). A autora identifica práticas coletivas e afetivas que buscam 

conviver suas condições enquanto lugar de vida e espaço de resistência. Para 

tanto, destaca as relações afetivas e sociais que fazem da região um lugar de 

moradia, memória e identidade, para além da periferia e da violência. Em 

contraposição à precariedade, a Baixada Fluminense se transfigurou em 

espaços de resistência das classes populares (PIEVE, 2019). 

O arranjo federativo alinhavado na Constituição Federal de 1988 

reconheceu o município como ente federativo. Para tanto, os municípios devem 

se organizar por meio de Lei Orgânica.   

As demandas sociais e políticas vividas na década de 1980 culminaram 

na emergência de princípios democráticos que foram consagrados na 

Constituição Federal, tendo a gestão democrática, de forma inédita, sido 

consignada como princípio da educação nacional (ADRIÃO; CAMARGO, 

2001).  

Os entes municipais têm autonomia, mas devem respeitar o princípio da 

simetria, isto é, precisam existir numa relação de paralelismo entre as 

disposições constitucionais destinadas à União e os demais entes federativos.  

Por isso, reverberou na Lei Orgânica municipal o princípio da gestão 

democrática do ensino público. Destaca-se que tal princípio consta, de forma 

explícita, em 9 dentre os 13:  Duque de Caxias (1990), Itaguaí (1990), Japeri 

(1993), Mesquita (1991), Nilópolis (1990), Paracambi (1990), Queimados 

(1993), São João de Meriti (1990) e Seropédica (1997).  

Cumpre dizer que nas Leis Orgânicas de Nilópolis (1990) e de Mesquita 

(1991), a gestão democrática consta pontualmente como um dos princípios da 

educação pública municipal, conforme artigos 156, VI, e 177, VI, 



  

respectivamente, enquanto em Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Paracambi, 

Queimados, São João de Meriti e Seropédica, além de ser um princípio da 

educação pública, a  gestão democrática é expressa de forma pormenorizada 

na Lei Orgânica, visto que há diretrizes norteadoras da gestão, tais como: a 

participação da comunidade na formulação e no acompanhamento da política 

educacional;  criação de mecanismos para prestação de contas à sociedade da 

utilização dos recursos; participação de estudantes, professores, pais  e 

funcionários através dos conselhos comunitários e equivalentes, dentre outros.  

O mecanismo de eleição direta para escolha de diretores das unidades 

escolares é destacado nas Leis Orgânicas de Duque de Caxias (1990), 

Paracambi (1990), Queimados (1993) e Seropédica (1997).  

Cumpre ressaltar que tal mecanismo também consta em Guapimirim 

(1993) e Magé (1990), embora a gestão democrática não seja citada como 

princípio em suas LOM.  Guapimirim (1993), no artigo 220, sinaliza que a 

gestão democrática do ensino público deve atender as seguintes diretrizes:  

I - participação da sociedade na formulação da política educacional e 
no acompanhamento de sua execução; II - criação de mecanismos 
para prestação de contas à sociedade da utilização dos recursos 
destinados à educação, no mínimo através de publicação trimestral, 
no órgão oficial do Município; III - participação de estudantes, 
professores, pais e funcionários, através de órgãos democráticos em 
todas as unidades escolares, com objeto de acompanhar o nível 
pedagógico de cada escola e do sistema como um todo, segundo 
normas do Conselho Municipal de Educação; IV - eleição das 
direções de escolas municipais pela comunidade escolar 
(GUARAPIMIRIM,1993). 
   

Guapimirim (1993) prevê acompanhamento e mecanismo de prestação 

de contas dos recursos destinados à educação. Formalmente há um 

compromisso de Guapimirim com o controle social. Em dissonância com os 

demais municípios da Baixada Fluminense, as Leis Orgânicas de Nova Iguaçu 

(1990) e de Belford Roxo (1993) nada apresentam sobre gestão democrática. 

Curioso observar que o capítulo, que trata da educação desses dois 

municípios, apresenta um texto idêntico. Ademais, em respeito ao princípio da 

simetria os municípios devem observar os princípios constitucionais. 

 

 



  

3.3.1 Os Sistemas Municipais 

 

Conforme a LDBEN (BRASIL, 1996), coube aos sistemas de ensino 

definir normas específicas, as quais contemplem a participação dos 

profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, a 

participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes, como também, progressiva autonomia pedagógica, administrativa 

e de gestão financeira, a serem garantidas às escolas públicas de educação 

básica, observando a legislação federal. Tal legislação será examinada a 

seguir.   

O quadro 2 lista o ano de criação e marcos legais que institucionalizaram 

os respectivos sistemas de ensino nos municípios da Baixada Fluminense.   

Município 
Ano de criação do 
sistema de ensino 

Lei Decreto 

Nilópolis 1998  2321/1998 
São João de Meriti4 1997  3051/1997 

Itaguaí 2008 2662/2008  
Belford Roxo 1999  1294/1999 
Queimados 1999 411/1999  
Paracambi 2000  839/2000 

Duque de Caxias 2003  4238/2003 
Magé 2004 2069/2004  
Japeri 2006 1125/2006  

Mesquita 2008 442/2008  
Nova Iguaçu 2008 3881/2008  
Guapimirim 2009 648/2009  
Seropédica 2015 558/2015  

 

Quadro 2: Formas de institucionalização dos sistemas de ensino  
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos marcos legais que criaram os sistemas de ensino 

 

Os municípios criaram seus sistemas de ensino a partir da promulgação 

da LDBEN (BRASIL, 1996). Até o final do Século XX, por meio de lei ou 

decreto, seis, dentre os treze municípios da Baixada, institucionalizaram 

sistemas próprios de ensino:  Nilópolis (1998), São João de Meriti (1997), 

Itaguaí (1998), Belford Roxo (1999), Queimados (1999) e Paracambi (2000).  

Na primeira década do novo século, de forma gradual, seis municípios 

criaram seus respectivos sistemas de ensino entre 2003 e 2009: Duque de 
 

4 Foi considerado o ano que a Secretaria Municipal de São João de Meriti informa como marco 
para a institucionalização do sistema municipal. No entanto, ao se analisar a legislação do 
referido município, constataram-se particularidades que foram destacadas no texto.  
 



  

Caxias (2003), Magé (2004), Japeri (2006), Mesquita (2008), Nova Iguaçu 

(2008) e Guapimirim (2009), enquanto Seropédica organizou tardiamente, em 

2015, tendo sido, portanto, o último município da Baixada a institucionalizar o 

sistema de ensino.  

Como o quadro 2 expressa, a maioria dos municípios da Baixada 

Fluminense, inicialmente, com exceção de Queimados (1999), criou sistemas 

próprios por meio de decreto. Já no novo século, com exceção de Duque de 

Caxias (2003), a maioria, recorreu ao legislativo para institucionalizar seus 

sistemas.  

Vale notar que criar sistema de ensino por meio de decreto, em geral, 

expressa um empobrecimento da democracia ao restringir a participação da 

sociedade via representantes legais, como também é um paradoxo, visto que 

cabe ao sistema definir as normas da gestão democrática do ensino público na 

educação básica, conforme o artigo 14 da LDBEN (BRASIL, 1996). Como 

observou Kelsen, “[...] o legislativo, formado segundo critérios de eleições 

proporcionais, representantes da pluralidade de grupos, inclusive de minorias, 

é mais democrático do que o executivo” (MELLO, 2007, p. 10).    

 

 

3.3.2 Princípios da Gestão Democrática Presentes na Legislação 

Municipal 

 

Como a LDBEN (BRASIL, 1996) não deliberou acerca da extensão e dos 

mecanismos necessários para a implantação da Gestão Democrática do ensino 

público, coube aos sistemas de ensino a definição de normas especificas. 

Assim, foi realizado um mapeamento da legislação dos 13 municípios a fim de 

identificar os princípios atinentes à Gestão Democrática do ensino público na 

educação básica.  

Na maioria dos casos, o acesso aos documentos que instituíram os 

sistemas de ensino ocorreu através do Portal de Transparência de cada um 

dos municípios, com exceção de Japeri, Paracambi, São João de Meriti e 



  

Seropédica, em que foi necessária a pesquisa in loco, pois tais documentos 

não estavam disponíveis no ambiente virtual.      

Municípios 
Caracterização da gestão 

democrática 
Belford Roxo, Nilópolis, Paracambi 
e São João Meriti 

Leis ou Decretos que não fizeram 
referência a gestão democrática. 

Guapimirim, Itaguaí, Japeri 
Magé, Mesquita, Queimados e 
Seropédica 

Leis ou Decretos que estabelecem 
diretrizes de forma genérica  para 
efetivação da gestão democrática. 

Duque de Caxias e Nova Iguaçu 
Leis ou Decretos que estabelecem 
diretrizes para efetivação da gestão 

democrática. 
 

Quadro 3: Caracterização da Gestão democrática nos documentos que criaram os sistemas de 
ensino 

Fonte: Leis e decretos que institucionalizaram os sistemas municipais 
 

Belford Roxo, Nilópolis e Paracambi institucionalizaram seus respectivos 

sistemas municipais sem referência à gestão democrática, mesmo sendo um 

princípio constitucional.  As leis e decretos se limitaram a determinar a criação 

do sistema.  São João Meriti é um caso interessante porque apresenta o 

Decreto nº 3051, de 30 de julho de 1997, como documento que 

institucionalizou o sistema de ensino. No entanto, o referido documento 

apresentado pelo município versa acerca da regulamentação da estrutura da 

Secretaria Municipal de Educação. Ou seja, formalmente, não respalda a 

instituição do sistema, mas segundo à Secretaria de Educação, o Decreto 

supracitado respalda todas as ações ligadas à educação no município.  

O Parecer do Conselho Estadual de Educação (CEE) nº 412/2000, 

atendendo a uma recomendação do Conselho Municipal de São João de Meriti, 

recomendou a transferência de responsabilidade para autorização e supervisão 

de todas as instituições de ensino fundamental mantidas pela iniciativa privada 

para o âmbito municipal. O Parecer do CEE menciona já ter sido implantado o 

sistema de ensino municipal, mas não faz referência ao documento que o 

instituiu. Nota-se que o referido decreto apresentado pelo município não 

instituiu o sistema. Tal fato mostra, a um só tempo, falta de clareza dos 

municípios sobre o significado da organização de um sistema e desrespeito ao 

princípio da transparência, haja vista que esses documentos deveriam ser 

publicizados. 



  

Guapimirim (2009), Itaguaí (2008), Japeri (2006), Magé (2004), Mesquita 

(2008), Queimados (1999) e Seropédica (2015) apresentam a gestão 

democrática de forma genérica.   

Guapimirim (2009) contempla o princípio de gestão democrática, 

instituindo a Conferência Municipal de Educação, com ampla participação, 

inclusive, dos Conselhos Escolares, que é uma estratégia interessante para 

fomentar a participação da comunidade.  

Japeri (2006) considera a gestão democrática um dos princípios da 

educação, destacando que cabe ao CME regulamentar a organização e 

funcionamento das instituições de ensino.  

Magé (2004) apresenta o princípio de gestão democrática na 

organização do sistema municipal, prescrevendo diretrizes de ampla 

participação e transparência nas ações via órgãos colegiados.  

Mesquita (2008) segue a mesma linha com relação ao princípio, mas 

acrescenta a liberdade de organização dos segmentos da comunidade escolar 

em associações, grêmios ou outras formas. Mesquita (2008) foi o único que 

estabeleceu critérios político-acadêmicos para escolha de diretores das 

unidades escolares.  

Queimados (1999) trata a gestão democrática fazendo referência à Lei 

Orgânica e menciona apenas o CME, dando-lhe caráter consultivo, 

deliberativo, normativo, fiscalizador e de assessoramento no âmbito da 

educação municipal.  

Itaguaí, apesar de contemplar alguns princípios, não indica como podem 

ser efetivados. Prevê a participação da comunidade, autonomia escolar, mas 

não indicou mecanismos para efetivar a participação.  Noutras palavras, a lei 

indicada apresentou um texto grande acerca da gestão democrática, mas 

genérico, por conta dessa particularidade, Itaguaí consta no quadro entre os 

municípios que estabelecem diretrizes de forma genérica para efetivação da 

gestão democrática. 

Já os municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu apresentam uma 

legislação formalmente mais robusta e detalhada acerca da gestão 

democrática. Duque de Caxias, embora tenha instituído o seu sistema 



  

municipal por meio de Decreto, fixa diretrizes para a gestão democrática. 

Assim, o decreto nº 4238/2003 organizou o sistema municipal estabelecendo 

no artigo 6º, inciso VIII, as seguintes diretrizes para a gestão democrática: a) 

participação da sociedade no acompanhamento, na execução e gastos dos 

recursos públicos; b) prestação de contas dos recursos destinados à educação; 

c) participação de pais, estudantes, professores e funcionários por meio dos 

Conselhos Escolares no acompanhamento pedagógico e das normas 

emanadas do Conselho Municipal de Duque de Caxias visando a qualidade da 

educação, valorização da experiência extraescolar e associação da educação 

escolar, o trabalho e as políticas sociais (DUQUE DE CAXIAS, 2003). 

Destaca-se que o município de Duque de Caxias tem forte mobilização 

dos movimentos sociais, especialmente do Sindicato Estadual dos Profissionais 

de Educação do RJ (SEPE Caxias). As associações se fortaleceram nas 

contradições do município, visto que a riqueza econômica não tem revertido em 

melhores condições de vida para a população local, que sofre com hospitais 

lotados, transportes deficitários, falta de água e escolas funcionando com 

infraestrutura precária.  

Nesse contexto de carência vivida, os movimentos sociais urbanos e 

rurais se multiplicaram e buscaram fortalecer a gestão democrática como meio 

de assegurar os direitos conquistados nas legislações. Por isso, mesmo que a 

forma seja um Decreto, o município tem consolidado avanços legais (BARÃO, 

ALCÂNTARA, 2014; PIEVE, 2019). 

Nova Iguaçu estabeleceu que a Secretaria Municipal de Educação 

estimulará o funcionamento do Fórum Popular Permanente de Educação, 

colegiado organizado pela sociedade civil, com funções propositivas e de 

controle e mobilização social em defesa da educação. No que tange à gestão 

democrática, o artigo 13, inciso I e II, prevê eleições tanto para diretores de 

escolas como para conselhos escolares. A realização anual de uma 

Conferência Municipal de Educação pela Secretaria de Educação também é 

prevista no artigo 32 (NOVA IGUAÇU, 2008). Ressalta-se que somente Nova 

Iguaçu, além da Conferência anual, criou, no ato de institucionalização do 

sistema, um Fórum permanente de Educação. 



  

Destaca-se que os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, segundo 

documento fornecido pela União Nacional dos Conselhos Municipais de 

Educação (UNCME) têm sistemas próprios, apesar de o Decreto nº 3051 /1997 

de São João de Meriti não criar sistema.  

Vale dizer que o estado considera que tem uma integral 

institucionalização dos sistemas municipais de ensino. Esse processo e 

reconhecimento dos órgãos estaduais pode ter sido incentivado pela 

municipalização, que foi induzida a partir da Resolução 2614/2003, aprovada 

pela Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC), a qual determinava que “não 

serão realizadas novas matrículas para a educação infantil, face ao gradativo 

processo de municipalização” (RIO DE JANEIRO, 2003). 

 A Lei Estadual nº 4.528/2005 estabeleceu diretrizes para a organização 

dos sistemas de ensino no estado do Rio de Janeiro. O artigo 61 da referida lei 

determinou que, no prazo de três anos, o estado deveria cessar a oferta da 

educação infantil e o artigo 62 estabeleceu um prazo de dez anos para a 

suspensão da oferta de matrículas estaduais nesse segmento (RIO DE 

JANEIRO, 2005). Com base nessa Lei nº 4.528/2005, a Resolução da 

Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC) nº 3.700/2007 estabeleceu 

normas e procedimentos para as matrículas que seriam realizadas no ano de 

2008, visto que o estado não mais ofereceria vagas na educação infantil e 

reduziria a oferta, gradativamente, para o primeiro segmento do ensino 

fundamental.  Em consonância à política de omissão do governo estadual no 

que tange à educação infantil e aos anos iniciais do ensino fundamental, o 

Plano Estadual de Educação do Rio de Janeiro prevê:  

1.11. OBJETIVOS E METAS  
4. Garantir o acesso e viabilizar a permanência do aluno no Ensino 
Fundamental obrigatório de qualidade, com duração de nove anos, 
planejando em regime de colaboração com os municípios, no prazo 
de 10 (dez) anos, a partir da publicação deste Plano, a progressiva 
transferência das matrículas dos anos iniciais do Ensino Fundamental 
para a rede municipal, conforme o que estabelece a Lei Estadual nº   
4.528/2005 (art.62) (RIO DE JANEIRO, 2009). 

 

Nessa direção, a Resolução da SEEDUC nº 5549/ 2017, que estabelece 

critérios para a municipalização do ensino fundamental da rede estadual de 

ensino, no artigo 1º indica que o Programa Estadual de Municipalização do 



  

Ensino Fundamental (PROMURJ) tem como objetivo assegurar e promover a 

transferência gradual e progressiva da prestação do ensino fundamental do 

estado para os municípios em atendimento às determinações constitucionais e 

legais pertinentes (RIO DE JANEIRO, 2017). 

A elaboração dos textos legais seguidos da respectiva regulamentação, 

por meio de Resoluções e Portarias, indica a gradual e completa transferência 

da educação infantil e das series iniciais do ensino fundamental aos municípios 

fluminenses. O resultado prático da retirada do estado do Rio de Janeiro é a 

municipalização integral dos anos iniciais do ensino fundamental nos 92 

municípios (INFORMAÇÃO TÉCNICO – JURÍDICA nº 001/ CAO EDUCAÇÃO 

MPRJ, 2017). Esse processo de municipalização, induzido pela lei estadual 

supracitada, pode ter contribuído para criação dos sistemas municipais. Afinal, 

a LDBEN (BRASIL, 1996), no parágrafo único do artigo 11, faculta aos 

municípios integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um 

sistema único de educação básica. Nesse cenário, o estado reduziu 

drasticamente suas despesas e não cumpriu a exigência constitucional 

sistematicamente (TCE/RJ, 2018).  

Embora os textos legais, por si só, não garantam a democratização da 

gestão, tampouco uma participação efetiva, são peças importantes para 

superação do neopatrimonalismo e de suas variantes, como o clientelismo, a 

corrupção e a cooptação política. Expressam o anseio das comunidades por 

participação, por meio de debate, monitoramento e avaliação. Para tanto, a 

democratização dos espaços e mecanismos de participação dos municípios é 

fundamental.  

 

 

3.3.3 A Gestão Democrática Presente em Outros Documentos  

 

A gestão democrática também está presente em outros documentos, 

como por exemplo, atos dispondo sobre o Conselho Municipal de Educação, o 

Conselho Escolar e Eleição para Diretor.  



  

 

Município 
Tipo de 

documento 
Número/ano Objeto enfocado 

Belford Roxo Lei 
Lei 

019 / 1993 
1151 / 2007 

Conselho Municipal de Educação 
Conselhos Escolares 

Duque de Caxias 
Lei 

Decreto 
Lei 

1330 / 1997 
6542 / 2015 
2864 / 2017 

Conselho Municipal de Educação 
Eleição para diretores 
Gestão Democrática da Educação 
Pública 

Guapimirim Lei 171 / 1997 Conselho Municipal de Educação 

Itaguaí Lei 
 

2786 / 2009 
 

Conselho Municipal de Educação 
 

Japeri Lei 
 

428 / 1997 
 

Conselho Municipal de Educação 
 

Magé Lei 2316 / 2016 Conselho Municipal de Educação 

Mesquita Lei 725/2012 Conselho Municipal de Educação 

Nilópolis Lei 2246 / 1997 
 

Conselho Municipal de Educação 

Nova Iguaçu 
Lei 
Lei 

 

4828 / 2019 
4301 / 2013 

 

Conselho Municipal de Educação 
Eleição para diretores 

Paracambi Lei 399 / 1997 Conselho Municipal de Educação 

Queimados Lei 1233/2015 Conselho Municipal de Educação 

São João de Meriti Lei 1315 / 2005 Conselho Municipal de Educação 

Seropédica 
Lei 

 
487/2013 Conselho Escolar 

Decreto 1207/2016 Eleição para diretores 
 

Quadro 4: Documentos integrantes da gestão democrática 
Fonte: Documentos municipais 

 
 

O quadro 4 mostra que, após a criação dos sistemas municipais de 

ensino, a legislação acerca dos elementos essenciais da gestão democrática 

avançou visto que todos criaram conselhos municipais.  Duque de Caxias e 

Nova Iguaçu, além de órgãos colegiados, estabeleceram eleição para diretores. 

Infere-se que o governo federal, ao proporcionar a realização de fóruns para 

discutir o documento referência para o Plano Nacional de Educação, fomentou 

o debate em torno da gestão democrática. Foram realizadas conferências 

municipais e intermunicipais com o objetivo de promover a adequação do PME 

às vinte metas propostas pelo Ministério da Educação no PNE (ALCÂNTARA; 

BARÃO, 2014).  As   Conferências   foram   relevantes e criaram condições 

objetivas e subjetivas para   mobilizar   e   envolver   os   setores organizados 

do campo educacional e sociedade civil em geral na construção do PME.   

Constatou-se que os órgãos colegiados destacados nos Planos 

Municipais pesquisados foram CME; CE e Conselho FUNDEB, como locus 

privilegiado para a dinâmica da gestão democrática, haja vista que lhe deram 

várias funções.  



  

O quadro 5, a seguir, exibe um panorama dos órgãos colegiados mais 

contemplados com suas respectivas atribuições dos Planos de Educação. 

Município 

Conselho 
Municipal 

de 
Educação 

Atribuições 
do CME 

Conselhos 
Escolares 

Atribuições do 
Conselho 
Escolar 

CACS –
FUNDEB 

Formação 
para 

Conselheiros 

Belford 
Roxo 

Estratégia 
19.6 

Não 
definido 

Estratégia 
19.5; 19.6 

Consultiva, 
deliberativa, 
executiva, 

fiscalizadora e 
mobilizadora 

Estratégia 
19.6 

Estratégia 
19.5 

Duque de 
Caxias 

Meta 15 
PME 

Técnico 
normativo 

Meta 15 
PME 

Avaliador, 
consultivo, e  
deliberativo 

Lei 
2864/2017 

Art. 2º 

Lei 2864/2017 
Art. 2º 

Guapimirim 
NÃO 

DEFINIDO 
Não 

definido 
Estratégia 

19.1 

Consultiva, 
deliberativa,  

fiscal e 
mobilizadora 

Não 
definido 

Estratégia 
19.3 

Itaguaí 
Estratégia 

19.9 
Não 

definido 

Estratégia 
19.9; 19.10, 

19.11 e 
19.25 

Funções 
associadas ao 

acompanhamento 
e ao controle dos 
recursos públicos 

destinados à 
educação 
municipal 

Estratégia 
19.9 

Estratégia 
19.23 

Japeri 
Estratégia 
19.3; 19.6 

Não 
definido 

Estratégia 
19.5; 19.6 

Acompanhar e 
fiscalizar as 

políticas 
educacionais no 

Município 

Estratégia 
20.1 

Estratégia 
19.6 

Magé 19.6 
Não 

definido 
Estratégias 
19.1; 19.2 

Consultiva, 
deliberativa,  

fiscal, 
mobilizadora e 

pedagógico 

Estratégia 
19.2 

Estratégia 
19.2; 19.6 

Mesquita 
Estratégia 

19.10.1 
Não 

definido 
Estratégia 

19.10 
Não definido 

Estratégia 
19.4.1; 

20.3 

Estratégia 
19.4; 19.5 

Nilópolis Art. 2º 
Não 

definido 
Meta 19 Não definido 

Não 
definido 

Não definido 

Nova 
Iguaçu 

Art. 5º 
Não 

definido 
19.5; 19.6 

Não definido não 
definido 

19.3 
Estratégia 
19.3; 19.6; 

20.10 

Paracambi 
Estratégia 

19.3 
Não 

definido 
Estratégia 

19.3 

Consultivo, 
deliberativo, e 

fiscalizador 

Não 
definido 

Estratégia 
19.8 

Queimados 
Estratégia 

19.5 
Não 

definido 
Não 

definido 
Não definido 

Estratégia 
19.5 

Estratégia 
19.5 

São João 
de Meriti 

Estratégia 
19.9 

Normativa 
Estratégia 
19.5; 19.9; 

19.10 
Executora 

Estratégia 
19.2 

Estratégia 
19.2 

Seropédica 
Estratégia 

19.5 

Deliberativa, 
normativa, 

consultiva e 
fiscalizadora 

Citado na 
estratégia 

19.4 
Não definido 

Estratégia 
19.4 

Estratégia 
19.4 

 



  

Quadro 5: Órgãos colegiados mais contemplados e as atribuições dos Planos de Educação 
Fonte: Elaboração própria 

 

Na Lei 1.529, de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação de 

Belford Roxo, o Conselho Municipal de Educação não tem suas atribuições 

definidas. O órgão aparece na estratégia, referente ao princípio de gestão 

democrática, tendo assegurado seu pleno funcionamento. O mesmo ocorre 

com os municípios de Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, 

Nova Iguaçu, Paracambi e Queimados. Em Duque de Caxias e São João de 

Meriti o órgão assume função normativa e em Seropédica acumula as funções 

deliberativa, normativa, consultiva e fiscalizadora.  

No que tange ao Conselho Escolar, o único município a não citá-lo em 

seu plano de educação foi Queimados. Dos outros doze municípios, oito citam-

no e definem também suas funções. A função avaliativa só é descrita no 

documento de Duque de Caxias. A consultiva é contemplada por cinco 

municípios: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Magé e Paracambi. 

Os mesmos municípios contemplam a função deliberativa. Belford Roxo e São 

João de Meriti citam a função executiva desse órgão colegiado. O caráter 

fiscalizador do conselho escolar aparece em Belford Roxo, Guapimirim, Magé e 

Paracambi. A função mobilizadora envolveu três municípios, Belford Roxo, 

Guapimirim e Magé, este último atendendo também à função pedagógica.   

Importa ressaltar que nenhum plano municipal se empenhou em 

assegurar recursos materiais/financeiros para o funcionamento desses 

conselhos.  Com base no que foi apontado, de modo geral, pode-se 

constatar que os municípios pesquisados tenderam a adotar formalmente um 

aparato mínimo no que se refere aos espaços e mecanismos de 

participação constantes na base normativa examinada.  

A tabela 7, apresentada a seguir, traz os princípios de Gestão 

Democrática do ensino público na educação básica, nos sistemas municipais 

de ensino da Baixada Fluminense, bem como as suas frequências. 

Tabela 7: Princípios de Gestão Democrática do ensino público na educação 
básica, conformados na legislação municipal do sistema de ensino (LOM e Lei 
de Criação do Sistema de Ensino) da Baixada Fluminense – 1997 a 2017 
 

Princípios Sistemas de Ensino Freqüência 

1. Participação de toda comunidade escolar na Duque de Caxias, 77% (10) 



  

elaboração, na implementação, no 
monitoramento e na avaliação do Projeto 
Político Pedagógico. 

Guapimirim, Japeri Itaguaí, 
Magé, Mesquita, Nova 
Iguaçu, Queimados, São 
João de Meriti, Seropédica 

2. Participação da comunidade escolar e local 
em conselhos escolares ou equivalentes 

Duque de Caxias, 
Guapimirim, Itaguaí, Japeri, 
Magé, Mesquita, Queimados, 
São João de Meriti  

61,5% (8) 

3. Participação dos profissionais da educação 
na elaboração do projeto pedagógico da 
escola. 

Duque de Caxias, 
Guapimirim, Itaguaí, Japeri, 
Magé, Mesquita, Nova 
Iguaçu, São João de Meriti 

61,5% (8) 

4. Progressivos graus de autonomia 
pedagógica, administrativa e de gestão 
financeira às escolas.  

Duque de Caxias, 
Guapimirim, Itaguaí, Magé, 
Mesquita, Nova Iguaçu  

46,15% (6) 

5. Publicidade nas ações, das unidades 
escolares, promovidas em todas as etapas de 
construção e execução do Projeto Político 
Pedagógico. 

Duque de Caxias, Itaguaí, 
Magé, Nova Iguaçu, 
Seropédica 

38,5% (5) 

6. Escolha de diretores de escola por meio de 
eleições 

Duque de Caxias, 
Guapimirim, Nova Iguaçu, 
Queimados, Seropédica 

38,5% (5) 

7. Participação efetiva da comunidade escolar 
na escolha de diretores escolares. 

Duque de Caxias, 
Guapimirim, Nova Iguaçu, 
Queimados, Seropédica 

38,5% (5) 

8. Descentralização das decisões sobre o 
processo educacional. 

Itaguaí, Mesquita, Nova 
Iguaçu 

23% (3) 

9. Transparência dos mecanismos 
pedagógicos, administrativos e financeiros. 

Duque de Caxias, 
Guapimirim, Itaguaí, 
Mesquita  

30,8% (4) 

10. Participação da sociedade na elaboração 
do Plano Municipal de Educação. 

Itaguaí, Nova Iguaçu  15,4% (2) 

11. Apoio ao funcionamento de grêmios 
estudantis  

Mesquita 7,7% (1) 

12. Capacitação para todos os professores em 
exercício. 

Queimados 7,7% (1) 
 

Fonte: Legislação municipal 
 

A tabela expressa que a participação da comunidade escolar na 

elaboração, implementação, no monitoramento e na avaliação do Projeto 

Político Pedagógico está presente em mais da metade dos municípios 

pesquisados. Este princípio refere-se a uma participação democrática de 

representantes da sociedade civil organizada com atribuições deliberativas de 

acompanhamento, avaliação e reorientação das políticas educacionais. A 

frequência deste princípio contrasta com a de outros dois com frequências 

muito baixas: Descentralização das decisões sobre o processo educacional e 

Participação da sociedade na elaboração do Plano Municipal de Educação, o 

que reflete um perfil centralizador no governo dos municípios envolvidos. 



  

Embora o princípio da transparência seja essencial no desafio de se 

edificar a gestão democrática, este foi o menos citado, pois somente quatro 

(Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí e Mesquita) dentre os treze municípios, 

incluíram nas respectivas Leis Orgânicas. 

Publicidade nas ações das unidades escolares, consta em menos da 

metade das leis que compõem o universo pesquisado. A atenção a esse 

aspecto é de crucial importância, pois é um dispositivo que se encontra no 

limiar de uma Gestão Democrática e do Controle Social. De acordo com 

Bordignon (2005, p. 5-6), “[...] esses dispositivos legais, por si só, não mudam 

cultura e valores. Somente as práticas, iluminadas pelo novo paradigma, 

podem mudar culturas e valores”. 

Analisando os três princípios com maiores frequências observam-se 

respostas aos anseios das comunidades por participação, através de debate, 

monitoramento e avaliação, e uma preocupação com a integração destas com 

os docentes. Gerir democraticamente não é apenas realizar as atividades 

envolvendo toda a comunidade, mas sim, permitir que, democraticamente, se 

formulem e planejem as políticas educacionais com a garantia da participação 

de todos os atores envolvidos. 

Com relação à análise de cada um dos princípios que se referem à 

participação, o mais incidente na legislação examinada enfoca a participação 

de toda comunidade escolar na elaboração, na implementação, no 

monitoramento e na avaliação do Projeto Político Pedagógico, o que revela 

uma intenção de amadurecimento nos debates desenvolvidos para uma 

constante revisão do processo educacional de 10 municípios. Entretanto, 3 

municípios não entendem a importância dessa participação, em todas as 

etapas da construção do PPP.  

Agindo assim, priva-se a comunidade escolar da culminância de um 

trabalho que é a espinha dorsal de uma unidade escolar e compromete-se um 

ciclo que é projetado para se realimentar, pois é a partir dessa etapa que se 

planeja a reformulação necessária e saudável ao PPP. 

 

 



  

3.3.4 Espaços e Mecanismos nas Leis dos Municípios da Baixada 

Fluminense  

 

De acordo Bordenave (1985), os princípios da GD devem ser 

materializados em espaços e mecanismos de participação, de modo que 

favoreçam a participação da sociedade nos processos que interferem no seu 

destino. 

Sendo assim, na análise da legislação dos municípios abordados nesta 

pesquisa identificaram-se 8 espaços ou mecanismos de participação na 

Baixada Fluminense. A tabela apresentada a seguir traz os espaços e 

mecanismos, os municípios que os contém, bem como a frequência 

deles na região, considerando o período de 1997 a 2017.   

Tabela 8:  Síntese dos espaços e mecanismos de participação conformados 
nos planos municipais dos 13 municípios da Baixada Fluminense. 

Espaços ou 
Mecanismos  Municípios  Freq.  

1. Conselho Municipal 
de Educação 

Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, 
Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, 
Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica 

100% (13)  

2. Projeto Político 
Pedagógico 

Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, 
Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, 
Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica 

100% (13)  

3. Grêmio Estudantil 
Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, 
Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, 
Paracambi, São João de Meriti e Seropédica 

92,30%  
(12) 

4. Conselho Escolar 
Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, 
Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, 
Paracambi, São João de Meriti e Seropédica 

92,30% 
(12)  

5. Fórum Municipal 
de Educação 

Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, 
Magé, Mesquita, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, 
São João de Meriti e Seropédica 

84,62% 
(11) 

6. Eleição de 
Diretores 

Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, 
Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados e Seropédica 

69,23% 
(9)  

7.Conferência 
Municipal de 
Educação 

Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, 
Mesquita, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados e São 
João de Meriti 

69,23% 
(9)   

8. Associação de Pais 
e Professores (APP) 

Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Mesquita, 
Nova Iguaçu, Paracambi, São João de Meriti e 
Seropédica 

69,23% 
(9) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base nos planos municipais pesquisados 

 Tomando por base algumas características, os dados apresentados na 

tabela 8 podem ser analisados considerando-se dois subconjuntos. 



  

O primeiro subconjunto é composto pelos espaços ou mecanismos mais 

incidentes, correspondentes aos itens 1, 2, 3, 4 e 5. Já o segundo compõe-se 

daqueles cujas incidências se encontram em uma faixa inferior, 

correspondendo aos itens 6, 7 e 8.  

O primeiro subconjunto mencionado abrange os seguintes espaços e 

mecanismos de participação apontados na tabela: a) Conselho Municipal de 

Educação e Projeto Político Pedagógico, presentes nos 13 municípios; b) 

Grêmio Estudantil e Conselho Escolar em 12 municípios; c) Fórum Municipal 

de Educação, em 11 municípios; d) Eleição de Diretores, Conferência Municipal 

de Educação e Associação de Pais e Professores indicados em 9 municípios. 

 Vale ressaltar que 3 municípios (Japeri, Nilópolis e 

Queimados) alternaram presenças entre esses espaços e mecanismos. Os 

municípios de Japeri e Nilópolis não apresentaram, até o momento, nenhum 

registro, em suas legislações, fazendo referência ao Fórum Municipal de 

Educação. Queimados, na LOM, na sua Lei de criação do sistema municipal de 

ensino e no PME não faz alusão ao Grêmio Estudantil, Conselho Escolar e 

Associação de Pais e Professores.  

A frequência para os espaços ou mecanismos desse primeiro 

subconjunto é satisfatória, pois todos os municípios (100%) incluíram o 

Conselho Municipal de Educação e Projeto Político Pedagógico; 92,30% para 

Grêmios Estudantis e 84,62% para Conselhos Escolares e Fórum Municipal de 

Educação. 

No segundo subconjunto, apresentando uma faixa de frequência média 

de 60%, tem-se a Eleição de Diretores, a Conferência Municipal de Educação e 

a Associação de Pais e Professores.  

O Projeto Político Pedagógico, presente em todos os municípios 

pesquisados, representa o grau de autonomia da escola e contribui na 

instituição das relações democráticas na rotina escolar, visto que leva a 

comunidade escolar a participar de seu planejamento. Sua construção coletiva 

permite a organização do trabalho da escola baseado na participação coletiva e 

institui práticas democráticas na rotina escolar. Portanto, a formalização do 

Projeto Político Pedagógico é um importante dispositivo promotor de 



  

desenvolvimento da identidade de uma unidade escolar, em nível de sistemas 

de ensino dos municípios pesquisados.   

A Associação de Pais e Professores está presente em dois terços dos 

municípios pesquisados. Deve funcionar como entidade representativa dos 

segmentos de pais e professores, com presença marcante nos processos 

decisórios da escola. 

O mecanismo de eleição de diretores, identificado na tabela 

8, apresentou baixa incidência, apesar de, junto à Conferência Municipal de 

Educação, representar um alargamento de espaços e 

mecanismos, respeitadas as peculiaridades e opções político-institucionais da 

região. A baixa incidência do mecanismo eleição direta 

para diretores escolares, contemplado em pouco mais da metade dos 

municípios, confirma a centralização e o autoritarismo no processo de tomada 

de decisões de muitos dos municípios pesquisados, que se utilizam da 

indicação para esses cargos.  

No que tange à Conferência Municipal de Educação, verifica-se sua 

presença em mais da metade dos municípios da Baixada. Essa incidência é 

bem positiva, pois embora seja um espaço pouco conhecido, possui grande 

relevância, visto que engloba diferentes atores sociais, com vistas à discussão 

das diretrizes da política municipal de educação.  

Com base no que foi apontado, de modo geral, pode-se constatar que os 

municípios desta pesquisa possuem a tendência de adoção do 

aparato mínimo no que se refere aos espaços e mecanismos de 

participação constantes na base normativa legal examinada.  

 

 

3.4 CORRELAÇÕES ENTRE OS PRINCÍPIOS DE GESTÃO DEMOCRÁTICA 

E O CONJUNTO DE ESPAÇOS E MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO NOS 

MUNICÍPIOS DA BAIXADA FLUMINENSE 

 



  

Esta seção tem por objetivo estabelecer correlações entre os princípios 

de Gestão Democrática nos municípios da Baixada Fluminense e o conjunto de 

espaços e mecanismos de participação conformados na legislação dos 

sistemas desses municípios, apresentado na tabela 8.  

Para isso, em primeiro lugar, dos princípios de Gestão Democrática 

constantes na tabela 7, foram destacados aqueles que apresentaram maior 

incidência, com frequência acima de 50% (1, 2 e 3). No seu conjunto, esses 3 

princípios mais incidentes na Baixada Fluminense (tabela 9) dizem respeito à 

participação. 

Tabela 9: Princípios de Gestão Democrática mais incidentes na legislação dos 
sistemas municipais de ensino (LOMs, Leis ou Decretos de Criação dos 
Sistemas de Ensino) nos 13 municípios da Baixada Fluminense. 

 

Princípios Municípios Frequência 

1. Participação de toda comunidade escolar na 
elaboração, na implementação, no monitoramento e 
na avaliação do Projeto Político Pedagógico. 

Duque de Caxias, 
Guapimirim, Japeri Itaguaí, 
Magé, Mesquita, Nova 
Iguaçu, Queimados, São 
João de Meriti, Seropédica 

77% (10) 

2. Participação dos profissionais da educação na 
elaboração do projeto pedagógico da escola. 

Duque de Caxias, 
Guapimirim, Itaguaí, Japeri, 
Magé, Mesquita, Nova 
Iguaçu, Queimados e São 
João de Meriti 

69,2% (9) 

3. Participação da comunidade escolar e local em 
conselhos escolares ou equivalentes. 

Duque de Caxias, 
Guapimirim, Itaguaí, Japeri, 
Magé, Mesquita, 
Queimados, São João de 
Meriti. 

61,5% (8) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base na Legislação Municipal correspondente aos municípios 
pesquisados 

 

A partir da compreensão de que os espaços e mecanismos de 

participação são meios de materialização da Gestão Democrática do ensino, 

buscou-se estabelecer, a partir daqui as correlações possíveis entre os 

princípios e os espaços e mecanismos incidentes nos documentos examinados 

nos sistemas de ensino dos municípios da Baixada Fluminense.  

Partindo do princípio de maior incidência - Participação de toda 

comunidade escolar na elaboração, na implementação, no monitoramento e na 

avaliação do Projeto Político Pedagógico foram estabelecidas relações com os 



  

espaços de participação associados: Projeto Político Pedagógico, Conselho 

Escolar e Associação de Pais e Professores (APP). 

 Os resultados apurados podem ser visualizados na tabela 10, 

apresentada a seguir. 

Tabela 10: Comparação entre a incidência dos princípios de Participação (LOM 
e Leis ou decretos de criação de sistemas) e espaços e mecanismos (PME) 

 Princípio Municípios Frequência Espaço/ 
Mecanismo Municípios Frequência 

Participação 
de toda 

comunidade 
escolar na 

elaboração, na 
implementaçã

o, no 
monitoramento 
e na avaliação 

do Projeto 
Político 

Pedagógico 

Duque de 
Caxias, 

Guapimirim, 
Japeri 

Itaguaí, 
Magé, 

Mesquita, 
Nova Iguaçu, 
Queimados, 
São João de 

Meriti, 
Seropédica 

77,70% 
(10) 

Projeto Político 
Pedagógico 

Belford Roxo, 
Duque de Caxias, 

Guapimirim, , 
Itaguaí, Japeri, 

Magé, Mesquita, 
Nilópolis, Nova 

Iguaçu, 
Paracambi, 

Queimados, São 
João de Meriti e 

Seropédica. 

100% (13) 

Conselho 
Escolar 

 

Belford Roxo, 
Duque de Caxias, 

Guapimirim, 
Itaguaí, Japeri, 

Magé, Mesquita, 
Nilópolis, Nova 

Iguaçu, 
Paracambi, São 
João de Meriti e 

Seropédica 

92,30% (12)  

Associação de 
Pais e 

Professores 
(APP) 

Belford Roxo, 
Duque de Caxias, 

Itaguaí, Japeri, 
Mesquita, Nova 

Iguaçu, 
Paracambi, São 
João de Meriti e 

Seropédica 

69,23% 
(9) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base na Legislação Municipal correspondente aos municípios 
pesquisados 

 

A síntese dos resultados expressos na tabela 10 demonstra, em primeiro 

lugar, que somente os municípios de Belford Roxo, Nilópolis e Paracambi não 

contemplam o princípio de maior incidência, com 77,70%. Em seguida, é 

possível constatar que a frequência do espaço Projeto Político Pedagógico nos 

sistemas de educação da Baixada Fluminense é maior (100%) que a incidência 

do princípio a ele associado nos sistemas de ensino da região (77,70%). Essa 

diferença ocorre justamente pelo fato de que os municípios de Belford Roxo, 



  

Nilópolis e Paracambi preveem o espaço de participação em questão, sem que 

contemple o princípio relacionado ao mesmo em sua legislação.  Dessa 

correlação estabelecida, ressalta-se, então, que os municípios de Belford Roxo, 

Nilópolis e Paracambi não preveem o princípio, mas o espaço em sua base 

legal.    

A correlação entre a frequência deste mesmo princípio e a incidência do 

espaço Conselho Escolar apresenta diferenças percentuais e de participação 

dos municípios. Dos 13 municípios, cujas bases legais examinadas acolhem 

como princípio da Gestão Democrática a Participação de toda comunidade 

escolar na elaboração, na implementação, no monitoramento e na avaliação do 

Projeto Político Pedagógico, somente Queimados não materializa o Conselho 

Escolar como efetivo espaço de participação, embora, curiosamente, preveja 

capacitação para conselheiros escolares.   

A incidência do espaço Associação de Pais e Professores (APP) 

correlacionada ao princípio do projeto político pedagógico só consta em 5 

municípios.  

A relação entre o segundo princípio de maior incidência, “Participação da 

comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes”, com 

61,5%, e a frequência do mecanismo Conselho Escolar e Associação de Pais e 

Professores (APP) consta na tabela 11, apresentada seguir. 

Tabela 11: Comparação entre a incidência do princípio Participação da 
comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes e as 
incidências dos mecanismos Conselho Escolar e Associação de Pais e 
Professores (APP). 

Princípio Municípios Frequência Mecanismo Municípios Frequência 

 
Participação da 

comunidade 
escolar e local em 

conselhos 
escolares ou 
equivalentes. 

Duque de Caxias, 
Guapimirim, Itaguaí, Japeri, 

Magé, Mesquita, Queimados, 
São João de Meriti 

61,5 % (8) 

Conselho 
Escolar 

 

Belford Roxo, 
Duque de 
Caxias, 

Guapimirim, 
Itaguaí, Japeri, 

Magé, 
Mesquita, 

Nilópolis, Nova 
Iguaçu, 

Paracambi, São 
João de Meriti e 

Seropédica 

92,30% 
(12) 



  

Associação 
de Pais e 

Professores 
(APP) 

Belford Roxo, 
Duque de 

Caxias, Itaguaí, 
Japeri, 

Mesquita, Nova 
Iguaçu, 

Paracambi, São 
João de Meriti e 

Seropédica 

69,23% 
(9) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base na Legislação Municipal dos municípios pesquisados 
Os resultados expressos na tabela 11 permitem verificar, primeiramente, 

que os municípios de Belford Roxo, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi e 

Seropédica não acolheram, na legislação, o princípio abordado.  

Como pode ser visto, a frequência do mecanismo Conselho Escolar nos 

sistemas de educação pesquisados é bem superior, em termos percentuais 

(92,30%), à frequência do princípio mais diretamente a ele associado, com 

61,5% de incidência. Isso ocorre devido ao fato de os municípios de Belford 

Roxo, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi e Seropédica abrigarem tal 

mecanismo, apesar de não comportar este princípio de Gestão Democrática na 

legislação do seu sistema de ensino. Curioso é o fato de o município de 

Queimados não fazer o mesmo.  

O mecanismo Associação de Pais e Professores (APP) apresenta uma 

frequência superior à do princípio relacionado (69,23%). A diferença acontece 

nos municípios que o contemplam. Magé e Queimados embora comportem o 

princípio relacionado, não abrigam o mecanismo e Belford Roxo e Paracambi 

fazem o oposto. Destaca-se, então, que o município de Queimados prevê o 

princípio, mas não há espaços a ele relacionados.    

Tabela 12: Comparação entre a incidência do princípio Participação dos 
profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e as 
incidências dos espaços Projeto Político Pedagógico, Conselho Escolar e 
Associação de Pais e Professores (APP) 

Princípio Municípios Frequência Espaço/ 
Mecanismo Municípios Frequência 



  

Participação 
dos 

profissionais 
da educação 

na elaboração 
do projeto 

pedagógico da 
escola. 

Duque de 
Caxias, 

Guapimirim, 
Itaguaí, 
Japeri, 
Magé, 

Mesquita, 
Nova Iguaçu, 
Queimados, 
São João de 

Meriti 

69,2 % (9) 

Projeto Político 
Pedagógico 

Belford Roxo, 
Duque de Caxias, 

Guapimirim, , 
Itaguaí, Japeri, 

Magé, Mesquita, 
Nilópolis, Nova 

Iguaçu, 
Paracambi, 

Queimados, São 
João de Meriti e 

Seropédica 

100% (13) 

Conselho 
Escolar 

 

Belford Roxo, 
Duque de Caxias, 

Guapimirim, 
Itaguaí, Japeri, 

Magé, Mesquita, 
Nilópolis, Nova 

Iguaçu, 
Paracambi, São 
João de Meriti e 

Seropédica 

92,30% (12)  

Associação de 
Pais e 

Professores 
(APP) 

Belford Roxo, 
Duque de Caxias, 

Itaguaí, Japeri, 
Mesquita, Nova 

Iguaçu, 
Paracambi, São 
João de Meriti e 

Seropédica 

69,23% 
(9) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base na Legislação Municipal correspondente aos municípios 
pesquisados 

 

Observa-se, na tabela 12, que o terceiro princípio mais incidente, 

encontra-se presente na legislação de 9 dos 13 municípios pesquisados 

(69,2%), sendo os municípios de Belford Roxo, Nilópolis, Paracambi, e 

Seropédica aqueles que não acolheram, na legislação pertinente, o princípio 

abordado.  

Em contrapartida, o espaço Projeto Político Pedagógico está previsto 

nos 13 municípios pesquisados. Queimados é o único município a não 

contemplar o espaço Conselho Escolar.  Guapimirim e Magé apesar de 

preverem o princípio relacionado, não abrigam o espaço Associação de Pais e 

Professores (APP). Nilópolis não previu o princípio e nem abrigou o espaço 

relacionado Associação de Pais e Professores.  

Tabela 13: Comparação entre a incidência do princípio de autonomia e a 
incidência dos espaços/mecanismos Conselho Municipal de Educação, 
Conselho Escolar e Associação de Pais e Professores (APP) 



  

Princípio Municípios Frequência Espaços/ 
Mecanismos Municípios Frequência 

Progressivos graus 
de autonomia 
pedagógica, 

administrativa e de 
gestão financeira 

às escolas 

Duque de 
Caxias, 

Guapimirim, 
Itaguaí, 
Magé, 

Mesquita, 
Nova Iguaçu 

46,15% (6) 

 Conselho 
Municipal de 

Educação 

Belford Roxo, 
Duque de 
Caxias, 

Guapimirim, , 
Itaguaí, Japeri, 

Magé, 
Mesquita, 

Nilópolis, Nova 
Iguaçu, 

Paracambi, 
Queimados, 
São João de 

Meriti e 
Seropédica 

100% (13)  

Conselho 
Escolar 

Belford Roxo, 
Duque de 
Caxias, 

Guapimirim, 
Itaguaí, Japeri, 

Magé, 
Mesquita, 

Nilópolis, Nova 
Iguaçu, 

Paracambi, São 
João de Meriti e 

Seropédica 

92,30% 
(12) 

Associação 
de Pais e 

Professores 
(APP) 

Belford Roxo, 
Duque de 

Caxias, Itaguaí, 
Japeri, 

Mesquita, Nova 
Iguaçu, 

Paracambi, São 
João de Meriti e 

Seropédica 

69,23% (9) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base na Legislação Municipal correspondente aos municípios 
pesquisados 

 

Na tabela 13, verifica-se que o princípio contido no artigo 15 da LDBEN 

apresenta incidência de 69,2%, com 9 dos 13 municípios pesquisados 

deixando de contemplá-lo em suas legislações, Guapimirim, Magé, Nilópolis e 

Queimados.  

Comparando-se o princípio Progressivos graus de autonomia 

pedagógica, administrativa e de gestão financeira às escolas com os espaços 

Conselho Municipal de Educação, Conselho Escolar e Associação de Pais e 

Professores (APP), constata-se que a frequência deste princípio nas 

legislações dos municípios da Baixada Fluminense é bem inferior (46,15%) às 

frequências de previsão dos mecanismos associados, 100% para o espaço 



  

Conselho Municipal de Educação, 92,30% para o espaço Conselho Escolar e 

69,23% para a Associação de Pais e Professores (APP).  Percebe-se por meio 

das frequências que, da parte do governo ou dos vereadores, há uma 

resistência em institucionalizar um princípio estratégico tanto para um efetivo 

controle social quanto para uma forma de o governo garantir o controle do 

ajuste estrutural sócio-econômico (LEHER, 1998 apud RABELO, JIMENEZ, 

SEGUNDO, 2015, p.50).  

 

 

 Tabela 14: Comparação entre a incidência do princípio Escolha de diretores de 

escola por meio de eleições e a incidência dos espaços/mecanismos Grêmio 

Estudantil, Conselho Escolar, Eleição de Diretores e Associação de Pais e 

Professores (APP) 

Princípios Municípios Frequência Espaço/ 
Mecanismo Municípios Frequência 

Escolha de 
diretores de 
escola por 

meio de 
eleições  

 
e 
 

 Participação 
efetiva da 

comunidade 
escolar na 
escolha de 
diretores 
escolares 

Duque de 
Caxias, 

Guapimirim, 
Nova Iguaçu, 
Queimados, 
Seropédica 

38,5 % (5) 

Grêmio 
Estudantil 

Belford Roxo, 
Duque de Caxias, 

Guapimirim, 
Itaguaí, Japeri, 

Magé, Mesquita, 
Nilópolis, Nova 

Iguaçu, 
Paracambi, São 
João de Meriti e 

Seropédica 

92,30%  (12) 

Conselho 
Escolar 

 

Belford Roxo, 
Duque de Caxias, 

Guapimirim, 
Itaguaí, Japeri, 

Magé, Mesquita, 
Nilópolis, Nova 

Iguaçu, 
Paracambi, São 
João de Meriti e 

Seropédica 

92,30% (12)  

Eleição de 
Diretores 

Belford Roxo, 
Duque de Caxias, 

Itaguaí, Japeri, 
Magé, 

Nova Iguaçu, 
Paracambi, 

Queimados e 
Seropédica 

69,23% (9)  



  

Associação de 
Pais e 

Professores 
(APP) 

Belford Roxo, 
Duque de Caxias, 

Itaguaí, Japeri, 
Mesquita, Nova 

Iguaçu, 
Paracambi, São 
João de Meriti e 

Seropédica 

69,23% 
(9) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base na Legislação Municipal correspondente aos municípios 
pesquisados 

 

Conforme mostra a tabela 14, a correlação entre a frequência do 

princípio Escolha de diretores de escola por meio de eleições e Participação 

efetiva da comunidade escolar na escolha de diretores escolares e os 

espaços/mecanismos Grêmio Estudantil, Conselho Escolar, Eleição de 

Diretores e Associação de Pais e Professores (APP) apresenta diferenças 

percentuais e de participação dos municípios. Ou seja, 5 municípios (38,5%) 

acolhem em suas bases legais examinadas os referidos princípios de Gestão 

Democrática e 12 municípios prevêem os espaços Grêmio Estudantil (92,30%), 

Conselho Escolar (92,30%) e 9 prevêem a Associação de Pais e Professores 

(69,23%) diretamente a ele associados. O mecanismo Eleição de Diretores 

associado ao mesmo princípio apresentou, também, frequência de 69,23% com 

9 municípios contemplando esse recurso. São os mesmos, os municípios a 

preverem os princípios complementares.  

Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Seropédica mostram consenso ao, 

além de preverem os princípios em suas legislações, abrigarem os espaços e o 

mecanismos diretamente relacionados a este. O quarto município dos cinco, 

que acolhem os princípios elencados, Guapimirim só contempla dois dos três 

espaços relacionados aos princípios, Conselho Escolar e Grêmio Estudantil. O 

mecanismo Eleição de diretores não foi contemplado por este município. O 

município de Queimados limitou-se a abrigar o mecanismo Eleição de diretores 

em sua legislação embora postule os dois princípios elencados. 

Não postulam os princípios analisados os municípios: Belford Roxo, 

Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Paracambi e São João de Meriti. 

Tabela 15: Comparação entre a incidência do princípio Publicidade nas ações, 

das unidades escolares, promovidas em todas as etapas de construção e 

execução do Projeto Político Pedagógico e a incidência dos espaços Conselho 



  

Municipal de Educação, Grêmio Estudantil, Conselho Escolar e Associação de 

Pais e Professores (APP) 

Princípio Municípios Frequência Espaço/ 
Mecanismo Municípios Frequência 

Publicidade 
nas ações, 

das unidades 
escolares, 

promovidas 
em todas as 
etapas de 

construção e 
execução do 

Projeto 
Político 

Pedagógico 

Duque de 
Caxias, 
Itaguaí, 
Magé, 

Mesquita, 
Nova Iguaçu, 
Seropédica 

46,1 % (6) 

. Conselho 
Municipal de 

Educação 

Belford Roxo, 
Duque de Caxias, 

Guapimirim, , 
Itaguaí, Japeri, 

Magé, Mesquita, 
Nilópolis, Nova 

Iguaçu, 
Paracambi, 

Queimados, São 
João de Meriti e 

Seropédica 

100% (13)  

Grêmio 
Estudantil 

Belford Roxo, 
Duque de Caxias, 

Guapimirim, 
Itaguaí, Japeri, 

Magé, Mesquita, 
Nilópolis, Nova 

Iguaçu, 
Paracambi, São 
João de Meriti e 

Seropédica 

92,30%  (12) 

Conselho 
Escolar 

 

Belford Roxo, 
Duque de Caxias, 

Guapimirim, 
Itaguaí, Japeri, 

Magé, Mesquita, 
Nilópolis, Nova 

Iguaçu, 
Paracambi, São 
João de Meriti e 

Seropédica 

92,30% (12)  

Associação de 
Pais e 

Professores 
(APP) 

Belford Roxo, 
Duque de Caxias, 

Itaguaí, Japeri, 
Mesquita, Nova 

Iguaçu, 
Paracambi, São 
João de Meriti e 

Seropédica 

69,23% 
(9) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base na Legislação Municipal correspondente aos municípios 
pesquisados 

 

Pela tabela 15, confirma-se que o princípio Publicidade nas ações, das 

unidades escolares, promovidas em todas as etapas de construção e execução 

do Projeto Político Pedagógico está expresso na legislação de 6 dos 13 

municípios pesquisados (46,1%) sendo os municípios de Belford Roxo, 



  

Guapimirim, Japeri, Nilópolis, Paracambi, Queimados e São João de Meriti os 

que não acolheram tal princípio.  

Apesar dessa baixa frequência no princípio em questão, observa-se que 

o espaço mais associado ao princípio abordado – Conselho Municipal de 

Educação - está previsto em 13 municípios (100%). Os outros dois espaços, 

Grêmio Estudantil e Conselho Escolar estão previstos nos mesmos 12 

municípios. O município de Queimados não acolheu esses espaços.  O espaço 

Associação de Pais e Professores (APP) só é acolhido por 9 municípios, 

Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Mesquita, Nova Iguaçu, 

Paracambi, São João de Meriti e Seropédica. 

Dos 12 princípios de Gestão Democrática constantes na tabela 8, 

também foram alvo de análise os 5 que apresentaram menor incidência. Tais 

princípios, apresentados na tabela 16, dizem respeito, com maior ênfase, aos 

enfoques Transparência nas ações, Descentralização do poder decisório, 

Participação e Formação Continuada. 

Tabela 16: Princípios de Gestão Democrática menos incidentes nos municípios 

da Baixada Fluminense e seus respectivos enfoques 

E
n

fo
q

u
es

 

Princípios Municípios Freq. 

T
ra

ns
pa

rê
nc

ia
 

na
s 

a
çõ

es
 

5. Publicidade nas ações, das unidades 
escolares, promovidas em todas as etapas 

de construção e execução do Projeto Político 
Pedagógico. 

Duque de Caxias, Itaguaí, 
Magé, Mesquita, Nova 

Iguaçu, Seropédica 
46,1% (6) 

9. Transparência dos mecanismos 
pedagógicos, administrativos e financeiros. 

Duque de Caxias, 
Guapimirim, Itaguaí, 

Mesquita 
30,8 % (4) 

D
e

sc
en

tr
a

liz
aç

ão
 

do
 p

o
de

r 

8. Descentralização das decisões sobre o 
processo educacional. 

Itaguaí, Mesquita, Nova 
Iguaçu 

23 % (3) 
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11. Apoio ao funcionamento de grêmios 
estudantis 

Mesquita 7,7 % (1) 

10. Participação da sociedade na elaboração 
do Plano Municipal de Educação. 

Itaguaí, Nova Iguaçu 15,4 % (2) 
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12. Capacitação para todos os professores 
em exercício. 

Queimados 7,7 % (1) 

10. Participação da sociedade na elaboração 
do Plano Municipal de Educação. 

Itaguaí, Nova Iguaçu 15,4 % (2) 
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 12. Capacitação para todos os professores 

em exercício. 
Queimados 7,7 % (1) 

10. Participação da sociedade na elaboração 
do Plano Municipal de Educação. 

Itaguaí, Nova Iguaçu 15,4 % (2) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base na Legislação Municipal correspondente aos municípios 
pesquisados 

 

De acordo com a tabela 16, ao enfoque Transparência nas ações 

relacionam-se os princípios 5 e 9 que estão relacionados aos espaços ou 

mecanismos Projeto Político Pedagógico, Grêmio Estudantil, Conselho 

Municipal de Educação, Conselho Escolar e Associação de Pais e Professores 

(APP). Esses princípios têm uma influência significativa nos processos 

decisórios e o universo de atuação oferecido pelos espaços e mecanismos, 

neste caso, é bem considerável. Não contemplaram esses dois princípios de 

gestão democrática os municípios Belford Roxo, Japeri, Nilópolis, Paracambi, 

Queimados e São João de Meriti o que pode indicar um perfil centralizador por 

parte de seus governos. 

Dando continuidade à análise, os enfoques, seus respectivos princípios, 

municípios e incidências, foram relacionados aos espaços e mecanismos, 

municípios e incidências, formando subgrupos.  

Sendo assim, as tabelas seguintes destacam os conjuntos de municípios 

da Baixada Fluminense cujas legislações conformam ou não tais princípios, 

com base nos subgrupos formados pelos espaços/mecanismos a eles 

associados.   

A seguir, apresenta-se a análise dos subgrupos relacionados à 

Transparência dos mecanismos pedagógicos, administrativos e financeiros, 

Descentralização e Capacitação. 

Tabela 17: Comparação entre a incidência dos princípios 5 e 9 e o espaço 

Conselho Municipal de Educação  



  

E
n

fo
q

u
e 

Princípios Municípios Freq. Espaço Municípios Freq. 
  T
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5. Publicidade nas ações, 
das unidades escolares, 
promovidas em todas as 
etapas de construção e 

execução do Projeto 
Político Pedagógico. 

Duque de 
Caxias, 
Itaguaí, 
Magé, 

Mesquita, 
Nova Iguaçu, 
Seropédica  

46,1% 
(6) 1. Conselho 

Municipal de 
Educação 
Conselho 

Municipal de 
Educação 

Belford Roxo, 
Duque de 
Caxias, 

Guapimirim, , 
Itaguaí, Japeri, 

Magé, Mesquita, 
Nilópolis, Nova 

Iguaçu, 
Paracambi, 

Queimados, São 
João de Meriti e 

Seropédica 

100% 
(13) 

9. Transparência dos 
mecanismos pedagógicos, 

administrativos e 
financeiros.  

Duque de 
Caxias, 

Guapimirim, 
Itaguaí, 

Mesquita 

30,8 % 
(4) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base na Legislação Municipal correspondente aos municípios 
pesquisados 

 

O subgrupo relacionado ao conjunto do enfoque Transparência nas 

ações abrange os princípios de Gestão Democrática 5 e 9 e o espaço 1, como 

destacado na tabela 17. 

Observa-se, pela síntese, que os municípios de Duque de Caxias e 

Itaguaí postulam os dois princípios. No princípio 5 (Publicidade nas ações das 

unidades escolares promovidas em todas as etapas de construção e execução 

do Projeto político Pedagógico) Magé, Mesquita, Nova Iguaçu e Seropédica 

completam o grupo de seis municípios que compõem a freqüência e no 

princípio 9 (Transparência dos mecanismos pedagógicos, administrativos e 

financeiros) seguem Guapimirim e Mesquita. Neste caso, existe total 

congruência, pois na comparação verifica-se que tais municípios também 

aderem ao espaço Conselho Municipal de Educação.  Assim, destaca-se que o 

espaço está presente também nos municípios em que se verifica a ausência 

dos princípios associados. 

Tabela 18: Comparação entre as incidências dos princípios 8, 10 e 11 e os 

espaços Conselho Municipal de Educação, Conselho Escolar, Grêmio 

Estudantil, Fórum Municipal de Educação e Conferência Municipal de 

Educação 
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Princípio Municípios Freq. Espaços Municípios Freq. 
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8. 
Descentralização 

das decisões 
sobre o processo 

educacional 

Itaguaí, 
Mesquita, 

Nova Iguaçu 

23% 
(3) 

1. 
Conselho 
Municipal 

de 
Educação 

Belford Roxo, 
Duque de Caxias, 

Guapimirim, , 
Itaguaí, Japeri, 

Magé, Mesquita, 
Nilópolis, Nova 

Iguaçu, Paracambi, 
Queimados, São 
João de Meriti e 

Seropédica 

100% 
(13) 

5. 
Conselho 
Escolar 

Belford Roxo, 
Duque de Caxias, 

Guapimirim, 
Itaguaí, Japeri, 

Magé, Mesquita, 
Nilópolis, Nova 

Iguaçu, Paracambi, 
São João de Meriti 

e Seropédica 

92,30% 
(12) 

10. Participação 
da sociedade na 
elaboração do 

Plano Municipal 
de Educação 

Itaguaí, Nova 
Iguaçu 

15,4
% (2) 

4. Grêmio 
Estudantil 

Belford Roxo, 
Duque de Caxias, 

Guapimirim, 
Itaguaí, Japeri, 

Magé, Mesquita, 
Nilópolis, Nova 

Iguaçu, 
Paracambi, São 
João de Meriti e 

Seropédica 

92,30%
  (12) 

11. Apoio ao 
funcionamento 

de grêmios 
estudantis 

Mesquita 
7,7% 
(1) 

6. Fórum 
Municipal 

de 
Educação 

Belford Roxo, 
Duque de Caxias, 

Guapimirim, 
Itaguaí, Magé, 

Mesquita, Nova 
Iguaçu, Paracambi, 

Queimados, São 
João de Meriti e 

Seropédica 

84,62% 
(11) 

7.Conferê
ncia 

Municipal 
de 

Educação 

Belford Roxo, 
Duque de Caxias, 

Guapimirim, 
Itaguaí, Mesquita, 

Nova Iguaçu, 
Paracambi, 

Queimados e São 
João de Meriti 

69,23% 
(9) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base na Legislação Municipal correspondente aos municípios 
pesquisados 

 

O subgrupo relacionado ao enfoque em destaque comporta os princípios 

8, 10 e 11 e os espaços 1, 5, 4, 6 e 8, conforme aponta a tabela 18. É possível 

observar que os municípios de Itaguaí, Mesquita e Nova Iguaçu são os únicos 

que acolhem estes princípios de maneiras específicas. Itaguaí e Nova Iguaçu 

atendem aos princípios 8 e 10. Mesquita atende aos princípios 8 e 11. Os 



  

demais municípios apresentam os espaços, apesar da ausência dos princípios 

associados. 

Tabela 19: Comparação entre a incidência do princípio 12 e o mecanismo 

Plano Municipal de Educação   
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Princípios Municípios Freq. Mecanismo Municípios Freq. 
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12. Capacitação para 
todos os professores 

em exercício. 
Queimados 

7,7% 
(1) 

3. Plano 
Municipal 

de 
Educação 

Belford 
Roxo, 

Duque de 
Caxias, 

Guapimirim 
Itaguaí, 
Japeri, 
Magé, 

Mesquita, 
Nilópolis, 

Nova 
Iguaçu, 

Paracambi, 
Queimados 
São João 
de Meriti e 
Seropédica 

100% 
(13) 

Fonte: Elaboração própria, com base na Legislação Municipal correspondente aos municípios 
pesquisados 

O princípio relacionado ao enfoque Capacitação é o número 12 e o 

mecanismo a ele associado é o 3, como mostra a tabela 19.  

Observa-se que somente o artigo 179, da LOM, do município de 

Queimados faz alusão ao princípio 12 (Capacitação para todos os professores 

em exercício). Entretanto, todos os municípios contemplam, no Plano Municipal 

de Educação, o mecanismo como materialização do princípio. 

 

 

3.5 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DAS DINÂMICAS DE PARTICIPAÇÃO 

EM CONTEXTOS MUNICIPAIS: PERSPECTIVAS DOS CONSELHEIROS 

 

Para responder a um dos objetivos específicos da dissertação, que 

consiste em reunir elementos característicos das dinâmicas de participação 

materializadas no âmbito de sistemas municipais de ensino da Baixada 



  

Fluminense, tendo em vista o firmado na base legal desses sistemas em 

matéria de Gestão Democrática do ensino público, esta seção enfoca o 

conteúdo das respostas aos questionários aplicados aos sujeitos sociais dos 

municípios da Baixada. 

Os questionários foram enviados por e-mail e respondidos pelos 

conselheiros de acordo com o descrito na seção 1.1.2.2 e os encontros, que se 

fizeram necessários, seguiram uma agenda acordada com os sujeitos sociais, 

o que foi favorecido pelo apoio e mediação de secretários municipais de 

educação, vereadores de comissões permanentes de educação e de gestores 

escolares dos municípios amostrados. Foram devolvidos 8 questionários 

respondidos.  

O processo de análise do conteúdo dos questionários foi empreendido 

com base em três categorias centrais, consoante os enfoques explicitados nos 

questionários (Apêndices A e B).  

A primeira categoria focaliza elementos que evidenciam as 

oportunidades de participação, mais precisamente aquelas que os sujeitos 

consideram terem sido abertas no município com vistas ao envolvimento da 

sociedade civil em processos de decisão sobre assuntos da educação pública 

em nível municipal.   

A segunda categoria focaliza a existência e efetividade de espaços e 

mecanismos de participação. Nesse âmbito, foram concentradas as análises 

das respostas às questões que dispuseram, respectivamente, sobre espaços 

ou mecanismos de participação conhecidos pelos sujeitos, crença no 

funcionamento adequado desses espaços e mecanismos conhecidos e opinião 

sobre a efetividade desses mesmos espaços para democratização da gestão 

da educação pública no município.  

Já a última dimensão das categorias de análise dispõe sobre as 

condições de democratização da gestão educacional, tendo como objetivo 

explorar a ideia de reforço às condições de democratização da gestão 

educacional no município, mediante a introdução de outros espaços ou 

mecanismos de participação por ora não existentes, formalmente, nos sistemas 

municipais de ensino.  



  

No tocante às oportunidades de participação, de modo geral são dois os 

traços marcantes. O primeiro se refere ao fato de os sujeitos sociais 

entenderem que a educação na Baixada Fluminense é democrática, 

destacando ser fundamental a abertura à participação como expressão desse 

perfil democrático no âmbito educacional. Assim, supõe-se que o fenômeno da 

participação, na região, vá ao encontro da ideia de que “[...] a comunidade 

participa da vida política de seu município quando percebe que pode fazer a 

diferença, quando não se vê mais como uma força completamente esmagada 

pela imponência do aparelho estatal” (CAMAZ, 2015, p. 48).  

O segundo traço refere-se, contraditoriamente, ao fato de ser apontada 

uma tendente ausência dos pais – usuários da escola pública – nas decisões 

acerca da educação municipal. No que se refere ao primeiro traço – de 

oportunidades abertas para a participação da sociedade em processos de 

decisão a respeito de assuntos da educação pública municipal – corrobora, por 

exemplo, o depoimento do Conselheiro do Segmento dos Docentes / 

Paracambi, que respondeu existirem muitas oportunidades consideradas, 

parcialmente, adequadas. Nessa direção, sobre a importância da abertura à 

participação, o Conselheiro do Segmento dos Docentes/Nilópolis, com mais de 

três anos de experiência no Conselho Municipal de Educação, respondeu que 

as oportunidades são muitas e as avaliou como adequadas.  

A esse respeito, também o Conselheiro Representante da Sociedade 

Civil/Nilópolis revela que existem algumas oportunidades de participação e que 

são adequadas. Já o Conselheiro do Segmento dos Docentes / Mesquita avalia 

como parcialmente adequadas as muitas oportunidades de participação em 

seu município. 

Pelo exposto, no destaque à perspectiva democrática de gestão 

(primeiro traço), fica realçada a centralidade da participação da comunidade, 

com ênfase na figura dos pais usuários da escola pública.  

Contudo, conforme referido, é exatamente em relação a esse ponto que 

se assenta o segundo traço que caracteriza os depoimentos acerca das 

oportunidades de participação, baseado no argumento de que é pequena a 

participação dos pais nos processos de decisão acerca dos rumos da 

educação municipal na mesorregião.  



  

Sobre isso, o Conselheiro Representante da Sociedade Civil / Mesquita 

revela que há necessidade de maior fomento para o protagonismo da 

sociedade civil. Ele declarou que em seu município existem algumas 

oportunidades abertas para a participação da sociedade e que são 

parcialmente adequadas. O Conselheiro do Segmento dos 

Docentes/Paracambi examina a questão numa perspectiva diferente, 

declarando que “[...] a oportunidade existe, o que falta é a sociedade abraçar o 

compromisso de estar presente e ciente do assunto”. O Conselheiro do 

Segmento dos Docentes/Mesquita vem ao encontro dessa leitura quando, ao 

responder sobre desafios a serem superados no município, inclui a efetivação 

do Projeto Político Pedagógico. 

 Quando solicitados a apontarem até três desafios a serem superados 

nos respectivos municípios para a promoção da democratização da gestão do 

ensino público na educação básica, os registros revelam leituras diversas. O 

Conselheiro Representante da Sociedade Civil/Mesquita cita três desafios: 

eleição direta para Diretor de Escola, mais estrutura e viabilidade para os 

Conselhos Escolares e maior publicidade para participação da sociedade civil 

na elaboração de mecanismos, como PPP, regimentos, entre outros. Como cita 

o Conselheiro Representante da Sociedade Civil/Seropédica: “O maior desafio 

ainda é colocar para funcionar o que existe, mas não funciona”.  

O Conselheiro do Segmento dos Docentes/Mesquita mantém-se na 

crítica e acrescenta como desafios o trabalho integrado entre a Equipe 

Pedagógica e a valorização do trabalho do Coordenador Pedagógico. 

Continuando nas propostas de superação dos desafios, o Conselheiro 

do Segmento dos Docentes/Duque de Caxias aponta que a publicização de 

informações e o fortalecimento da participação social como barreiras, uma vez 

transpostas, ajudariam no avanço da democratização da gestão de ensino 

público na educação básica, tanto em termos de sistema de ensino como de 

escola. 

Alinhado com essa leitura, o Conselheiro do Segmento dos 

Docentes/Paracambi, reforça que o compromisso, assim como a participação e 

as decisões democraticamente discutidas consistem nos três desafios a serem 

superados no município. 



  

As respostas dadas pelos sujeitos sociais dos municípios amostrados 

indicam, em termos de oportunidades de participação, concordância com os 

benefícios de uma Gestão Democrática do ensino público em seus municípios. 

Eles reconhecem a participação como base na perspectiva dessa gestão e 

destacam como desafios a superarem, a irregularidade dessa participação. 

Segundo as respostas, dos desafios a serem superados para que haja 

avanço na democratização da gestão do ensino público na educação básica, 

tanto no âmbito do sistema de ensino quanto no da escola, a participação é a 

mais apontada. 

Em linhas gerais, os conselheiros indicam a necessidade de uma 

participação efetiva. Porém, essa participação só pode ser efetiva se estiver 

atrelada à conscientização, indo ao encontro da cidadania. Segundo Carvalho 

(2017), a efetivação de direitos depende muito da ampliação da criticidade 

pelos próprios sujeitos que, junto com a participação ativa, pode mudar uma 

realidade de opressão. Outra superação apontada é a que diz respeito à maior 

publicidade para a participação da sociedade civil na elaboração do Projeto 

Político Pedagógico. 

No que diz respeito à existência e efetividade de espaços e mecanismos 

de participação, as perguntas do questionário focaram os espaços e 

mecanismos de participação encontrados na base documental de cada 

município amostrado. Os espaços e mecanismos de participação são 

considerados como recursos de materialização da Gestão Democrática. De 

acordo com Oliveira (2008), os conselhos são vistos como formatos 

institucionais possíveis, que ampliam a participação social no processo de 

decisão pública e, por isso, capazes de transformar o padrão de relação Estado 

e sociedade, no Brasil, marcado historicamente pelo autoritarismo e 

supremacia do primeiro sobre o segundo. 

 Nessa perspectiva, o primeiro questionamento consistiu em verificar o 

conhecimento dos sujeitos sociais a respeito dos espaços e mecanismos de 

participação levantados na legislação local. O segundo requisitou a opinião dos 

entrevistados quanto ao adequado funcionamento desses espaços e 

mecanismos e, por fim, o terceiro questionamento versou sobre a efetividade 

dos mesmos espaços e mecanismos com funcionamento adequado, em termos 



  

de materialização da gestão municipal em âmbito municipal. A seguir, são 

apresentados os depoimentos dos conselheiros dos respectivos municípios 

amostrados. 

No município de Nilópolis foram identificados, como espaços, Conselho 

Municipal de Educação, PPP, Plano Municipal de Educação, Conselho Escolar, 

APP, Fórum Municipal de Educação e Congresso, seminário e/ou plenárias. O 

Conselheiro Representante do Segmento dos Docentes/Nilópolis indicou 

conhecer todos esses espaços. O Conselheiro Representante da Sociedade 

Civil/Nilópolis, assim como o seu colega, também conhece os mesmos espaços 

institucionalizados de participação. 

No que diz respeito ao funcionamento adequado dos espaços e 

mecanismos de participação, eixo central da segunda questão (número 3), 

relacionada à segunda categoria de análise, os dois conselheiros discordam. O 

Conselheiro Representante do Segmento dos Docentes/Nilópolis avalia que 

todos os espaços funcionam adequadamente, enquanto o Conselheiro 

Representante da Sociedade Civil/Nilópolis considera apenas o Conselho 

Municipal de Educação e o Fórum Municipal de Educação. 

Com relação à efetividade desses espaços ou mecanismos para a 

Gestão Democrática do ensino público, o Conselheiro Representante do 

Segmento dos Docentes/Nilópolis respondeu que esses espaços e 

mecanismos se justificam por proporcionarem momentos de reflexões e 

decisões; por favorecer a participação da sociedade nas questões da gestão 

pública e por criarem oportunidades de trocas de experiências. O Conselheiro 

Representante da Sociedade Civil/Nilópolis defende a efetividade juntamente 

com o seu par, citando a transparência, o Controle Social e a participação 

compartilhada como razões que a justificam. 

Os conselheiros participantes, do município de Nilópolis têm 

conhecimento sobre Conselho Municipal de Educação, Conselhos Escolares, 

Fórum Municipal de Educação, Grêmios Estudantis e Associação de Pais e 

Professores. Em comum, os conselheiros consideram o Conselho Municipal de 

Educação e o Fórum Municipal de Educação. 



  

No município de Paracambi, os espaços e mecanismos de participação 

identificados na legislação são o Conselho Municipal de Educação, os 

Conselhos Escolares, o Fórum Municipal de Educação, a Conferência 

Municipal de Educação, o Projeto Político Pedagógico e o Plano Municipal de 

Educação. A respeito deles, o Conselheiro Representante do Segmento dos 

Docentes/Paracambi avaliou como efetivos, o espaço Conselho Escolar e os 

mecanismos Plano Político Pedagógico e o Plano Municipal de Educação. 

Conforme evidenciam os conteúdos das respostas, o respondente do município 

de Paracambi assinala ter conhecimento dos espaços e mecanismos 

apontados na legislação local, não tendo sido atestado o que trata da Eleição 

direta para diretores das escolas da rede municipal. 

No município de Mesquita o quadro de espaços e mecanismos de 

participação identificados na legislação é o seguinte: Conselho Municipal de 

Educação; Conselhos Escolares, Grêmios Estudantis, Associação de Pais e 

Professores, Projeto Político Pedagógico, Plano Municipal de Educação e 

Outra forma de indicação de nomes para diretores das escolas da rede 

municipal. Com relação ao conhecimento dos espaços e mecanismos, o 

Conselheiro Representante do Segmento dos Docentes/Mesquita não registrou 

nem o Fórum e nem a Conferência Municipal de Educação, assim como o 

mecanismo Eleição direta para diretores das escolas da rede estadual. O 

Conselheiro Representante da Sociedade Civil/Mesquita demonstrou estar no 

mesmo nível de conhecimento que seu colega, quanto aos espaços e 

mecanismos. 

O funcionamento dos espaços e mecanismos conhecidos pelos 

respondentes do município de Mesquita é considerado adequado somente no 

que diz respeito ao Conselho Municipal de Educação e Projeto Político 

Pedagógico e Outra forma de indicação de nomes para diretores das escolas 

da rede municipal. Vale destacar que o mecanismo Projeto Político Pedagógico 

foi registrado somente pelo Conselheiro Representante do Segmento dos 

Docentes/Mesquita. 

Ao registrarem as razões que justificam a efetividade dos espaços e 

mecanismos citados, os conselheiros apresentam leituras bem características. 

O Conselheiro representante do Segmento dos Docentes/Mesquita aponta que, 



  

com relação ao Conselho Municipal de Educação, as reuniões acontecem 

regularmente com quórum e trabalha efetivamente em prol da educação. 

Esclarece que as escolas têm a orientação de atualizá-lo e que os diretores 

são concursados da rede Municipal de Educação. O Conselheiro 

Representante da Sociedade Civil/Mesquita esclarece que o quadro atual se 

deve aos alicerces construídos em períodos anteriores (lei, CME, regimento, 

entre outros) e avalia a efetividade, em geral, como ainda parcial. 

Em relação à segunda categoria, existência e efetividade de espaços e 

mecanismos de participação, o município de Duque de Caxias apresenta, em 

sua legislação, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Escolar, o 

Fórum Municipal de Educação, a Conferência Municipal de Educação, os 

Grêmios Estudantis, a Associação de Pais e Professores (APP), o Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE), o FUNDEB, o Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional  (CONSEA), o Conselho das Cidades (CONCIDADE), o 

Plano Político Pedagógico, o Plano Municipal de Educação e a Eleição direta 

para diretores das escolas da rede municipal como espaços e mecanismos de 

participação. 

O Conselheiro Representante do Segmento dos Docentes/Duque de 

Caxias registrou conhecer todos os espaços e mecanismos de participação 

identificados na base legal do sistema municipal de ensino. O Conselheiro 

Representante da Sociedade Civil/Duque de Caxias apresentou um 

conhecimento mais amplo e indicou a Federação de Associação de Moradores 

como mais um espaço de participação.  

Quanto ao funcionamento dos espaços e mecanismos, o Conselheiro 

Representante da Sociedade Civil/Duque de Caxias indica que todos os 

espaços conhecidos por ele funcionam adequadamente e que o Plano 

Municipal de Educação e as Legislações Federais seguem a mesma linha. O 

Conselheiro Representante do Segmento dos Docentes registra que dos 

espaços conhecidos por ele, apenas o Fórum Municipal de Educação funciona 

de maneira adequada e dos mecanismos indicados por ele, somente a Eleição 

direta para diretores das escolas da rede municipal está com o funcionamento 

adequado.   



  

Na avaliação sobre a efetividade dos espaços e mecanismos de 

participação que os conselheiros acreditam funcionar adequadamente para 

democratização da gestão pública educacional no município, a sinalização do 

Conselheiro Representante do Segmento dos Docentes/Duque de Caxias 

chama a atenção: “É preciso fiscalizar a ação dos entes públicos” e “É 

essencial promover e fortalecer a participação social”. Para o Conselheiro 

Representante da Sociedade Civil, a efetividade dos espaços e mecanismos de 

participação tem relação direta com o monitoramento da implementação do 

Plano Municipal de Educação, o uso da legislação em vigor, inclusive com o 

recurso do Ministério Público pela Educação (MPEduc) e a mobilização da 

comunidade escolar. 

O que se pode inferir das leituras apresentadas no município de Duque 

de Caxias é que ambos conhecem bem os espaços e mecanismos listados, 

respectivamente. No que tange à efetividade, as opiniões são divergentes. O 

que pode ser atribuído à diferença do tempo de experiência e de conhecimento 

entre os conselheiros. 

Do que foi apresentado, relativamente à categoria existência e 

efetividade de espaços e mecanismos de participação, as respostas assinalam 

que prevalece o conhecimento a respeito dos espaços e mecanismos de 

participação conformados na legislação dos respectivos sistemas de ensino, 

embora haja algumas exceções pontuais, conforme apontado.  

De modo geral, em termos de conhecimento dos espaços e mecanismos 

de participação, destacam-se o Conselho Municipal de Educação e o Conselho 

Escolar. O Fórum Municipal de Educação, o Grêmio Estudantil, a Associação 

de Pais e Professores e a Conferência Municipal de Educação apresentaram 

frequência elevada, assim como o Plano Municipal de Educação e o Projeto 

Político Pedagógico. A forma de escolha de diretores, no caso dos municípios 

participantes, ficou equilibrada entre a Eleição direta para diretores das escolas 

da rede municipal e Outra forma de indicação de nomes para diretores das 

escolas da rede municipal. 

Com relação ao funcionamento adequado dos espaços e mecanismos 

conhecidos pelos conselheiros, as respostas apontam mais para o Conselho 

Municipal de Educação e para o Fórum Municipal de Educação. Não houve 



  

consenso em relação aos demais espaços e mecanismos conhecidos pelos 

sujeitos sociais, como no caso do Conselho Escolar e do PPP.  A efetividade, 

segundo os conselheiros, se estabelece nos espaços e mecanismos quando 

ocorre uma participação significativa da sociedade. 

No que tange à terceira categoria, condições de democratização da 

gestão educacional, focou-se nos posicionamentos dos conselheiros sobre o 

reforço de condições de democratização da gestão educacional no município, 

representado pela introdução de outros espaços ou mecanismos de 

participação. Nessa perspectiva, foram observadas algumas situações 

peculiares.   

No município de Nilópolis, há aquiescência dos entrevistados quanto à 

introdução de outros espaços ou mecanismos de participação. No 

entendimento do Conselheiro Representante do Segmento dos 

Docentes/Nilópolis, a Eleição direta para diretores e uma Participação efetiva 

dos Grêmios Estudantis reforçariam essas condições. O conselheiro 

Representante da Sociedade Civil/Nilópolis concorda e acrescenta a 

Participação da família neste aspecto. 

Na visão do Conselheiro Representante do Segmento dos 

Docentes/Paracambi esse reforço talvez ocorresse.  

A abordagem da questão no município de Mesquita resultou em 

posicionamentos alinhados, respectivamente à classe dos conselheiros. O 

Conselheiro Representante do Segmento dos Docentes/Mesquita defende que 

A efetivação do Projeto Político Pedagógico, O trabalho integrado entre a 

equipe pedagógica e A valorização do trabalho do coordenador seriam um 

reforço às condições de democratização no município. Na opinião do 

Conselheiro Representante da Sociedade Civil, a Eleição direta para diretor de 

escola, Mais estrutura e viabilidade para os conselhos escolares e uma Maior 

publicidade para a participação da sociedade civil na elaboração de 

mecanismos (PPP, regimentos, entre outros) reforçariam essas condições 

também. 

Em Duque de Caxias, o Conselheiro Representante do Segmento dos 

Docentes defende que talvez a existência de outros espaços e mecanismos de 



  

participação reforçasse as condições de democratização. Posição coerente 

com os desafios a serem superados, na sua visão, para promover avanços na 

democratização, bem como com as razões que justificariam a efetividade dos 

espaços que considerou como funcionando adequadamente: 

Publicização de informações e o fortalecimento da participação social 
/ É preciso fiscalizar a ação dos entes públicos. É essencial promover 
e fortalecer a participação social. 

 
Em contrapartida, o Conselheiro Representante da Sociedade Civil / 

Duque de Caxias sugere que o Orçamento Participativo, com debate sobre o 

Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) reforçariam as 

condições de democratização da gestão educacional no município. 

Resumindo, baseado nas respostas apresentadas a respeito da terceira 

categoria, podem ser destacados dois pontos de vista: o primeiro refere-se à 

divergência entre os conselheiros no que se refere à implantação de novos 

espaços e mecanismos de participação, haja vista serem distintas as razões 

que assumem acerca do significado de uma ampliação (inovação e 

alargamento ou sobreposição e replicação); o segundo refere-se à congruência 

entre depoimentos de alguns entrevistados quanto a reconhecerem a 

possibilidade da ampliação e a natureza dos novos espaços ou mecanismos de 

participação. Nesse sentido, as atenções se voltam mais ao contexto da 

escola, havendo algum realce à organização e dinamização da participação do 

segmento estudantil.   

Em vista do exposto nesta seção, sobre as dinâmicas de participação 

materializadas no âmbito de sistemas municipais de ensino da Baixada 

Fluminense, tendo em vista o firmado na base legal, as opiniões dos 

conselheiros, no que tange a oportunidades de participação em processos de 

decisão sobre assuntos da educação pública, concentram-se, basicamente, em 

fragilidades que repercutem na geração dessas oportunidades. Segundo 

apontam, é sobre o segmento dos usuários da escola que mais incidem essas 

fragilidades que, por um lado, dizem respeito à ausência de uma 

conscientização desse segmento quanto à importância da participação para a 

Gestão Democrática do ensino público, e, por outro, à necessidade de 

ampliação ou reforço de oportunidades de participação identificadas com os 

usuários da escola.  



  

Em termos de existência e efetividade de espaços e mecanismos de 

participação, as respostas permitem inferir que os conselheiros conhecem a 

maior parte dos espaços e mecanismos de participação identificados na 

legislação dos sistemas de ensino de seus municípios, sobressaindo-se o 

Conselho Municipal de Educação, o Conselho Escolar, o Fórum Municipal de 

Educação, o Grêmio Estudantil, a Associação de Pais e Professores, o Plano 

Municipal de Educação e o Projeto Político Pedagógico. Analisando a 

existência e a efetividade de espaços e mecanismos de participação, os 

conselheiros indicam com mais frequência o funcionamento adequado do 

Conselho Municipal de Educação, do Fórum Municipal de Educação e do 

Conselho Escolar. 

Resumindo, diante dos resultados levantados, deduz-se que as 

dinâmicas de participação em sistemas municipais de ensino da Baixada 

Fluminense, ainda que marcadas por peculiaridades locais apontadas pelos 

conselheiros, caracterizam-se por aposta na Gestão Democrática e pelo 

atravessamento de condições que desfavorecem um envolvimento mais 

concreto da comunidade usuária da escola pública.  

Contudo, sobre uma reversão dessas condições, as opiniões sobre 

novas oportunidades de participação dividem lugar com outras apostas, que 

não necessariamente o alargamento de espaços e mecanismos, ao menos 

para além daqueles que são conhecidos há mais tempo, a partir dos debates e 

bandeiras que caracterizaram, nos anos de 1980, os movimentos em defesa da 

escola pública.  

A se considerar a confirmação que fazem acerca do adequado 

funcionamento dos espaços e mecanismos de participação com os quais hoje 

convivem, observa-se um quadro de recursos de participação reduzido, 

alcançando um conjunto ainda mais restrito quando analisados com base na 

sua efetividade para a democratização da gestão nos municípios pesquisados.  



  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

A gestão democrática e o controle social inserem-se no campo de 

debate das políticas educacionais, com enfoque na Gestão Democrática do 

ensino público no âmbito municipal, tendo sido integrante do projeto de 

pesquisa em rede intitulado “Gestão democrática do ensino público: 

mapeamento das bases normativas e das condições político-institucionais dos 

sistemas municipais de ensino” (Rede Mapa).   

Ligado a esse projeto, esta pesquisa objetivou analisar as condições 

político-institucionais dos sistemas de ensino da Baixada Fluminense 

destinadas à promoção da Gestão Democrática e do Controle Social, bem 

como as dinâmicas de participação nesses sistemas, tudo isso considerando 

os referenciais de Gestão Democrática que se delineiam a partir década de 80, 

além da presença do capitalismo nas políticas públicas educacionais verificada 

a partir da década de 1990.   

Considerando que a Gestão Democrática da educação foi o tema central 

da pesquisa, o estudo trouxe à reflexão o contexto das complexas relações 

capitalistas que se processam em sociedade e suas influências no campo 

educacional, visto que a política adotada nos anos 1990 frustrou as 

expectativas geradas no processo de redemocratização, provocando um 

esvaziamento dos movimentos sociais e sindicais e uma mercantilização dos 

direitos sociais, ocorridos por meio de uma “reforma” do Estado, justificada 

pelas mudanças do mundo capitalista e pelo interesse da sociedade, 

impactando a noção de participação e Gestão Democrática (ALCÂNTARA, 

2012). O estudo também refletiu sobre a incompatibilidade do modelo 

neoliberal com a ideia de participação para a socialização do poder, essencial à 

democracia, oportunizando chamar a atenção para o fato de o conceito de 

democracia ser frequentemente distorcido e manipulado por forças dominantes 

à conta de interesses vigentes.   

A leitura realizada abrangeu, também, o contexto da democracia no 

Brasil, marcado por ajustes e tensões, com maior ou menor ênfase nas 



  

discussões sobre o tema, como na década de 80, quando ocorreu a 

dinamização dos debates sobre um projeto democrático nacional.  

Apontando para os preceitos democráticos e de participação popular 

incorporados à Constituição Federal de 1988 – como a Gestão Democrática do 

ensino público (art. 206, inciso VI) – buscou-se chamar a atenção para a 

necessidade de uma maior efetividade de bases da democracia no país, sem a 

qual os direitos e a cidadania tornam-se reféns de injustiças. 

Com relação ao advento da aprovação da Constituição Federal de 1988, 

destacou-se ter se tratado do limiar de um novo tempo, pois muitos dos direitos 

reivindicados, resultantes de embates e coalização de forças, foram atendidos. 

Também, foi nesse momento histórico que se testemunhou a elevação do 

município ao patamar de ente da federação, agora imbuído de 

responsabilidades e atribuições consoantes com a autonomia político-

administrativa então alcançada, como a de promover políticas públicas, 

conforme examinam Romão (2010), de modo geral, Mendonça (2001) e 

Gracindo (2000), em termos educacionais.  

Algum progresso foi atingido durante a trajetória, em que partilhar o 

poder implica estabelecer responsabilidades e limites de atuação 

estabelecendo as regras do jogo. Para se compreender o significado da 

recuperação da democracia há que se entender que ela requer um conjunto de 

regras “certas” do jogo. Carece de uma institucionalização, ainda que possa 

desagradar os interesses das classes dominantes, tendo em vista a conquista 

da igualdade de direitos e a redução das injustiças do capitalismo (BORÓN, 

1994). 

Conforme mencionado, ainda que a incorporação da Gestão 

Democrática do ensino público na Constituição Federal de 1988 e na LDBEN 

tenha significado um passo importante em termos de possibilidades de 

avanços na democratização, esse processo não é automático, visto que a 

participação é uma práxis. Segundo Bordenave (1985, p. 73), a participação é 

uma “habilidade que se aprende e se aperfeiçoa”. Logo, não basta constar no 

aparato legal. Conforme Camaz (2015, p. 48), [...] “a comunidade participa da 

vida política de seu município quando percebe que pode fazer a diferença, 

quando não se vê mais como uma força completamente esmagada pela 



  

imponência do aparelho estatal”. Porém, essa participação só pode ser efetiva 

se estiver atrelada à conscientização, indo ao encontro da cidadania. Segundo 

Carvalho (2017) a efetivação de direitos depende muito da ampliação da 

criticidade pelos próprios sujeitos que, junto com a participação ativa, pode 

mudar uma realidade de opressão. 

Assim, o olhar sobre os sistemas municipais de ensino levou em 

consideração o fato de a participação ser o esteio de uma Gestão Democrática 

e, portanto, deve ser efetiva, consciente e direcionada à cidadania.  

Por esta razão, consoante a inserção no projeto da Rede MAPA e o 

objetivo desta dissertação, os esforços voltaram-se à especificidade dessa 

temática, no contexto dos sistemas municipais de ensino da Baixada 

Fluminense, região que compõe a Mesorregião Metropolitana do estado do Rio 

de Janeiro.  

Delineado com base em uma abordagem crítica de pesquisa, o estudo 

buscou explorar a composição político-institucional da Gestão Democrática no 

âmbito dos sistemas municipais de ensino da região pesquisada, a fim de 

perceber as bases de operação da Gestão Democrática da educação básica na 

esfera municipal. Conforme descrito, o percurso da pesquisa incluiu consulta à 

base normativa municipal, apoiada pela aplicação de questionário com 

conselheiros dos Conselhos Municipais de Educação, concentrando-se nos 

princípios de Gestão Democrática e nos espaços e mecanismos de 

participação contemplados na legislação municipal, entendidos como 

condições político-institucionais para a promoção da Gestão Democrática do 

ensino público na educação básica. 

A pesquisa possibilitou verificar a inobservância de alguns princípios da 

Gestão Democrática já consagrados na LDBEN. Em vista dos princípios 

contemplados na legislação municipal, assinalou-se que, por um lado, há certo 

alargamento do leque de diretrizes, tocando em aspectos importantes da 

gestão em uma perspectiva sociocrítica e evidenciando certa capilaridade 

desses aspectos no contexto regional, mas que, por outro lado, poucos 

municípios abraçam essas diretrizes, a ponto de denotarem uma maior 

diversificação de princípios, que poderia ser indicativa da observância a 

peculiaridades locais e da complementaridade entre princípios.  



  

Já no que responde aos espaços e mecanismos de participação, a 

pesquisa oportunizou afirmar que os municípios da região tendem ao mínimo 

na base normativa legal consultada, ressalvadas algumas poucas iniciativas 

indicativas de um perfil mais inovador. Conforme referido, as maiores 

incidências remetem aos espaços que são apontados na legislação nacional e, 

portanto, inerentes aos sistemas de ensino, ou, ainda, que figuram com certa 

tradição nos municípios.  

De outro lado, as falas dos respondentes possibilitaram a constatação 

de que há uma crença na Gestão Democrática, como também evidenciaram 

denúncias acerca de condições que inibem um envolvimento mais efetivo da 

comunidade.  

Os resultados da pesquisa apontaram que para a superação dessas 

condições, além das oportunidades de participação, é necessário investir em 

novas apostas, que não se restringem apenas ao alargamento de espaços e 

mecanismos.   

Dessa forma, quanto à existência de espaços e mecanismos de 

participação, considerando o que se encontra conformado na legislação 

consultada, a pesquisa oportunizou verificar que prevalece entre os 

participantes o conhecimento a respeito de tais recursos de participação, 

destacando-se o Conselho Municipal de Educação, o PPP, o Plano Municipal 

de Educação, o Grêmio Estudantil, o Conselho Escolar, o Fórum Municipal de 

Educação, a Eleição de Diretores, a Conferência Municipal de Educação e a 

Associação de Pais e Professores. Conforme verificado por meio de consulta 

às normas locais, os três primeiros – Conselho Municipal de Educação, PPP e 

Plano Municipal de Educação – estão presentes em todos os 13 municípios; o 

Grêmio Estudantil e o Conselho Escolar em 12; o Fórum Municipal de 

Educação em 11 municípios; a Eleição de Diretores, a Conferência Municipal 

de Educação e a APP, em 9 municípios. 

Partindo-se do pressuposto de que a alta incidência de espaços e 

mecanismos de participação, associada à confirmação, por parte dos 

respondentes, confere maior legitimidade aos espaços e mecanismos de 

participação em questão, é possível apontar a Eleição de Diretores, a 

Conferência Municipal de Educação e a Associação de Pais e Professores 



  

como os mecanismos menos afirmados, posto embora figurem nas bases 

legais de quase 70% dos municípios da Baixada Fluminense.  

No que diz respeito a oportunidades de participação, conforme referido, 

as evidências sinalizaram dois enfoques. O primeiro, diz respeito ao fato de os 

respondentes afirmarem que a gestão na região é democrática, enquanto o 

segundo aponta para fragilidades na participação e, por extensão, para as 

próprias oportunidades de participação.  

De acordo com os resultados, as fragilidades concentram-se, 

principalmente, nos usuários da escola pública, em razão da falta de 

consciência quanto à importância e o valor político da participação em 

processos democráticos. Se, de um lado, tal fenômeno decorre de efeitos da 

cultura política brasileira, que se serve de uma incipiente experiência 

participacionista da sociedade civil, por outro, entende-se que o fenômeno não 

foge aos efeitos da ideia de democratização impulsionada desde a década de 

90, posto que a manutenção das conquistas é resultado da mobilização 

popular, num contexto em que as relações capitalistas seguem uma lógica 

gerencial produtivista, com representações de participação de caráter formal e 

não de uma participação substancial (ALCÂNTARA, 2012).  

Acerca da denúncia sobre a ausência dos pais nos processos de 

decisão nas escolas, veio o destaque à necessidade de ampliação ou reforço 

das oportunidades de participação. A esse respeito, as evidências sobre a 

incidência  de princípios e de espaços e mecanismos que dizem respeito à 

descentralização do poder decisório deram conta de que, em termos de 

princípios relacionados à descentralização do poder decisório, a região ainda é 

frágil, mas em termos de espaços e mecanismos de participação, que 

convergem para o mesmo enfoque, a incidência é relativamente alta, 

principalmente nos três primeiros mais diretamente associados à 

descentralização: o Conselho Municipal de Educação, o PPP e o Plano 

Municipal de Educação 

Quanto a possíveis alternativas para amenizar a situação, ou seja, para 

ampliar as oportunidades concretas de participação, as opiniões foram diversas 

entre os sujeitos sociais entrevistados. Conforme verificado, enquanto alguns 

defendem a necessidade de ampliação, outros defendem o aperfeiçoamento 



  

dos atuais espaços e mecanismos, com vistas ao funcionamento mais 

adequado e efetivo. Há, ainda, aqueles que defendem que a escola deva 

investir mais em atividades com potencial de atração da comunidade escolar.  

No que tange ao funcionamento adequado dos espaços e mecanismos, 

as respostas oportunizaram confirmar o Conselho Municipal de Educação, o 

Projeto Político Pedagógico e o Plano Municipal de Educação. Diferente dos 

três primeiros, que são incidentes nas legislações de todos os municípios, a 

Eleição de diretores tem baixa incidência na região pesquisada. Sobre esse 

mecanismo, considerado de grande valor para o processo de democratização, 

de fato seria desejável que tivesse maior destaque na legislação municipal. 

Portanto, se, por um lado, quanto ao Conselho Municipal de Educação, 

ao Projeto Político Pedagógico e ao Plano Municipal de Educação há que se 

considerar suas existências inerentes ao sistema municipal de educação e 

implicados na realização de políticas educacionais em âmbito municipal, por 

outro, no caso da Eleição de Diretores, será coerente tomá-la como uma 

condição político-institucional democrática mais radical, fruto de uma opção 

política tomada no contexto da autonomia municipal e, porque não dizer, como 

expressão de enfrentamento às velhas formas de exercício do poder 

centralizado nas práticas de gestão pública. Pois, com base em uma 

perspectiva democrática de educação, a escolha de diretores por meio de 

eleição pode não assegurar uma Gestão Democrática, porém é um importante 

instrumento para fomentar práticas progressistas.  

O processo eleitoral é um exercício democrático, pois implica elaboração 

de um programa de gestão que deve ser submetido à comunidade por meio de 

debate. No confronto dos projetos em disputa, discutem-se concepções de 

mundo e de educação. Emerge, portanto, um processo formativo, pedagógico, 

que contribui para a própria democratização da sociedade.  

Considerando a existência e efetividade dos espaços e mecanismos de 

participação, no que se refere ao funcionamento adequado, a pesquisa permitiu 

colher manifestações de desaprovação em relação ao funcionamento do 

Conselho Escolar e do PPP, embora a incidência de ambos seja relativamente 

alta na região (o PPP está presente em todos os municípios e o Conselho 

Escolar em 12 dos treze municípios). Esta é uma realidade preocupante, posto 



  

serem dois recursos importantes, mas sobre os quais recaem críticas que 

incluem a frágil participação da comunidade escolar, principalmente do 

segmento dos pais, o que lança dúvida sobre a ideia de participação como 

consciência crítica relacionada ao processo democrático nos sistemas de 

ensino pesquisados, diferente do que sugerem os depoimentos dos sujeitos 

quando das apreciações gerais sobre oportunidades de participação.    

Sobre à efetividade dos espaços e mecanismos de participação, as 

respostas evidenciaram o Conselho Municipal de Educação, o Projeto Político 

Pedagógico e o Plano Municipal de Educação. Fato que merece destaque, em 

relação a esses espaços e mecanismos, é que figuram entre os que funcionam 

adequadamente e também são os mais efetivos quanto ao processo de 

democratização das decisões no âmbito educacional. Já entre os menos 

efetivos figuram a Eleição de Diretores, a Conferência Municipal de Educação e 

a Associação de Pais e Professores, todos constando do rol dos espaços e 

mecanismos cujo funcionamento adequado não foi prontamente atestado pelos 

conselheiros, indicativo de um alinhamento entre os respondentes quanto ao 

funcionamento adequado e à efetividade desses recursos de participação.   

Finalmente, sobre as condições de democratização da gestão 

educacional, a pesquisa oportunizou constatar que as opiniões são diversas. 

Enquanto alguns conselheiros defendem a inovação e ampliação das 

oportunidades de participação, há outros que entendem que os espaços e 

mecanismos existentes são suficientes, sendo necessário seu 

aperfeiçoamento.  

Conforme verificado, as sugestões de ampliação da participação por 

meio da criação de outros espaços ou mecanismos de participação recaíram, 

principalmente, sobre o segmento estudantil, tendo como sugestão mais 

presente a efetivação dos Grêmios Estudantis. A incidência desse espaço, 

conforme a legislação consultada, só não aparece em um município, e na visão 

dos respondentes ele tem papel fundamental para a democratização da 

educação. Importa lembrar, contudo, que os argumentos iniciais dos 

respondentes deram conta de que o segmento mais carente de participação 

efetiva, do que decorreria, inclusive, a abertura de novos espaços e 

mecanismos, é o dos pais. 



  

Deste modo, considerando as análises sobre as condições político-

institucionais endereçadas à democratização da gestão nos sistemas 

municipais de ensino da região pesquisada, bem como o conteúdo dos 

depoimentos, por meio dos quais foram reunidos elementos característicos das 

dinâmicas de participação materializadas no âmbito de sistemas municipais de 

ensino da Baixada Fluminense, tendo por referência as mencionadas 

condições, a pesquisa leva a concluir que as bases normativas e as opções 

político-institucionais relacionadas à Gestão Democrática do ensino público dos 

municípios da Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro indiciam 

possibilidades de reforço às condições de democratização da gestão 

educacional no âmbito dos respectivos sistemas de ensino.  

Isso porque, conforme referido, o maior alinhamento entre princípios de 

Gestão Democrática e espaços/mecanismos de participação somado à 

combinação de uma diversidade de oportunidades de participação, verificados 

em alguns casos municipais são indicativos da existência da vaga democrática 

na região.  

A leitura positiva que fazem os conselheiros acerca da Gestão 

Democrática do ensino público e suas expectativas quanto à participação da 

sociedade em processos decisórios reforça as possibilidades aqui referidas.  

Pelo exposto, também é possível dizer que as evidências pontuadas e 

submetidas à reflexão, igualmente corroboradas por depoimentos dos 

conselheiros da região, dão conta de que em muitos sistemas de ensino pesa a 

inobservância de alguns princípios já consagrados na lei da educação nacional, 

além de vários existentes não serem claramente correspondidos, nas regras do 

jogo democrático, por espaços e mecanismos suficientes e, como sugerem 

algumas respostas, qualificados politicamente para se constituir em recurso de 

materialização da Gestão Democrática do ensino público.  

Além disso, considera-se preocupante o fato de alguns espaços e 

mecanismos de participação, já reconhecidos por seu significado em um 

projeto democrático de gestão, serem desacreditados por alguns conselheiros, 

já que isso pode significar a existência de um caráter meramente formal desses 

recursos em parte dos municípios, mesmo que as respostas colhidas tenham 



  

sido um tanto difusas quanto à instrumentalização da Gestão Democrática em 

âmbito local.  

Partindo do entendimento de que os limites existentes para a gestão 

democrática na educação têm estreita ligação com limites verificados na 

democracia nas relações sociais, constata-se que estes e outros temas 

tratados nesta pesquisa são um campo fértil para estudos futuros, para 

aprofundar reflexões sobre a Gestão Democrática na educação nos sistemas 

municipais de ensino.   
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE QUESTIONÁRIOS (REPRESENTANTE DO 

SEGMENTO DOS DOCENTES) 

 
 
Membro do Conselho Municipal de Educação – Representante do segmento dos 
docentes da rede municipal de ensino  
 
Município: 
___________________________  
 
1. Dados do(a) respondente:  
 

Tempo de experiência no Conselho Municipal de 
Educação:  

(  ) até dois anos  
(  ) mais de dois até três anos  
(  ) mais de três anos  

 
Antes ou durante sua atuação no Conselho Municipal de Educação recebeu alguma 
formação?  

(  ) sim 
(  ) não  

 
2. Sobre oportunidades abertas, em seu município, para a participação da sociedade em 
processos de decisão a respeito de assuntos da educação pública municipal (assinalar uma 
alterativa principal e uma secundária)  

         (  ) existem 
muitas e são:  

(  ) 
adequad
as  
(  ) parcialmente 
adequadas  
(  ) 
inadequad
as  

           (  ) existem 
algumas e são  

(  ) adequadas  
(  ) parcialmente adequadas  
(  ) inadequadas  
(  ) inexistem  

 
3. Descreva a razão que melhor justifica a resposta dada à questão anterior:  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
4. Quais dos seguintes espaços e mecanismos institucionalizados de participação existem em 
seu município e são conhecidos por você:  
 
Espaços:  

(  ) Conselho Municipal de 
Educação  



  

(  ) Conselhos 
Escolares  

(  ) Fórum Municipal de 
Educação  

(  ) Conferência Municipal de Educação ou equivalente  
(  ) Grêmios 

Estudantis  
(  ) Associações de Pais e 

Professores  
(  ) Outro – Descreva: ____________________  

 
 
 
Mecanismos:  

(  ) Projetos Político-
Pedagógicos  
(  ) Plano Municipal de 
Educação  
(  ) Eleição direta para diretores das escolas da rede 
municipal  
(  ) Outra forma de indicação de nomes para diretores das escolas da rede municipal  
(  ) Outro – Descreva: __________________  

 
5. Dentre os que você conhece, indique os que, em sua opinião, funcionam adequadamente?  
 
Espaços:  

(  ) Conselho Municipal de 
Educação  
(  ) Conselhos 
Escolares  
(  ) Fórum Municipal de 
Educação  
(  ) Conferência Municipal de Educação ou 
equivalente  
(  ) Grêmios 
Estudantis  
(  ) Associações de Pais e 
Professores  
(  ) Outro – 
Descreva:  

 
Mecanismos:  

(  ) Projetos Político-
Pedagógicos  
(  ) Plano Municipal de 
Educação  
(  ) Eleição direta para diretores das escolas da rede 
municipal  
(  ) Outra forma de indicação de nomes para diretores das escolas da rede municipal  
(  ) Outro – 
Descreva:  

 
6. Registre até três razões que, segundo sua opinião, justificam a efetividade dos espaços e 
mecanismos de participação, apontados na questão anterior, para a democratização da gestão 
da educação pública municipal.  

a) 
_________________________________________________________________________  
b) 
_________________________________________________________________________  



  

c) 
_________________________________________________________________________  

 
7. Entende que as condições de democratização da gestão educacional em seu município 
seriam reforçadas com a existência de outros espaços ou mecanismos de participação?  
 

(  ) Sim   
Qual(is)? 

_________________________________________________________________________________________________________  
(  ) 
Talvez  
(  ) 
Não  

 
8. Aponte até três desafios a serem superados em seu município a fim de que haja avanços na 
democratização da gestão do ensino público na educação básica, seja em nível de sistema de 
ensino, seja de escola.  

a) 
_________________________________________________________________________  
 
b) 
_________________________________________________________________________  
 
c) 
_________________________________________________________________________  

 



  

APÊNDICE B – ROTEIRO DE QUESTIONÁRIOS (REPRESENTANTE DA 

SOCIEDADE CIVIL) 

Membro do Conselho Municipal de Educação – Representante da sociedade civil  

Município: ______________________________________  
 
1. Dados do(a) respondente: 

 
Tempo de experiência no Conselho Municipal de Educação:  

(  ) até dois anos  
(  ) mais de dois até três anos  
(  ) mais de três anos  

 
Sua vinculação profissional:  

(  ) funcionário público federal  
(  ) funcionário público municipal  
(  ) empregado da iniciativa privada  
(  ) outra  

 
Antes ou durante sua atuação no Conselho Municipal de Educação recebeu alguma 
formação?  

(  ) sim 
(  ) não  

 
2. Sobre oportunidades abertas, em seu município, para a participação da sociedade em 
processos de decisão a respeito de assuntos da educação pública municipal (assinalar uma 
alterativa principal e uma secundária)  

(  ) existem muitas e são:  
(  ) adequadas  
(  ) parcialmente adequadas  
(  ) inadequadas  

 
(  ) existem algumas e são  

(  ) adequadas  
(  ) parcialmente adequadas  
(  ) inadequadas  
(  ) inexistem  

 
3. Descreva a razão que melhor justifica a resposta dada à questão anterior: 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
4. Quais dos seguintes espaços e mecanismos institucionalizados de participação existem em 
seu município e são conhecidos por você:  

 
Espaços:  

(  ) Conselho Municipal de Educação  
(  ) Conselhos Escolares  
(  ) Fórum Municipal de Educação  
(  ) Conferência Municipal de Educação ou equivalente  
(  ) Grêmios Estudantis  
(  ) Associações de Pais e Professores  
(  ) Outro – Descreva: ____________________  

 
Mecanismos:  



  

(  ) Projetos Político-Pedagógicos  
(  ) Plano Municipal de Educação  
(  ) Eleição direta para diretores das escolas da rede municipal  
(  ) Outra forma de indicação de nomes para diretores das escolas da rede municipal  
(  ) Outro – Descreva: __________________  
 

5. Dentre os que você conhece, indique os que, em sua opinião, funcionam adequadamente?  
Espaços:  

(  ) Conselho Municipal de Educação  
(  ) Conselhos Escolares  
(  ) Fórum Municipal de Educação  
(  ) Conferência Municipal de Educação ou equivalente  
(  ) Grêmios Estudantis  
(  ) Associações de Pais e Professores  
(  ) Outro – Descreva:  

 
Mecanismos:  

(  ) Projetos Político-Pedagógicos  
(  ) Plano Municipal de Educação  
(  ) Eleição direta para diretores das escolas da rede municipal  
(  ) Outra forma de indicação de nomes para diretores das escolas da rede municipal  
(  ) Outro – Descreva:  
 
6. Registre até três razões que, segundo sua opinião, justificam a efetividade dos espaços 
e mecanismos de participação, apontados na questão anterior, para a democratização da 
gestão da educação pública municipal.  

a) 
______________________________________________________________________ 
 
b) 
______________________________________________________________________  
 
c) 
______________________________________________________________________  

 
 
7. Entende que as condições de democratização da gestão educacional em seu município 
seriam reforçadas com a existência de outros espaços ou mecanismos de participação?  

(  ) Sim 
Qual (is)? 
__________________________________________________________________  
(  ) Talvez 
(  ) Não  

 
8. Aponte até três desafios a serem superados em seu município a fim de que haja avanços 
na democratização da gestão do ensino público na educação básica, seja em nível de 
sistema de ensino, seja de escola.  

a) 
______________________________________________________________________  
 
b) 
______________________________________________________________________  
 
c) 
______________________________________________________________________  



  

APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  

 
Nome: 

....................................................................................................................................................... 

Sexo: Masculino (  )        Feminino (  )                                           Data Nascimento: 

........../........../........ Endereço:........................................................................................................ 

Bairro:............................... Cidade:............................................ Telefone: (....)......................E-

mail: ................................................  

 
Título do Protocolo de Pesquisa:  

A Rede Mapa, constituída por um coletivo de pesquisadores de oito estados (Santa 

Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Piauí e Tocantins), 

vem desenvolvendo o projeto de pesquisas intitulado: Gestão democrática do ensino público: 

mapeamento das bases normativas e das condições político-institucionais dos sistemas 

municipais de ensino. O objetivo da pesquisa é analisar o quadro normativo e as condições 

político-institucionais relativos à gestão democrática do ensino público no âmbito dos sistemas 

municipais de ensino, tendo em vista a atribuição que lhes foi conferida pela atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Art. 14) quanto à definição de normas de gestão 

democrática na educação básica, de acordo com suas peculiaridades.  

Assim, tendo em vista a execução da segunda fase no âmbito do subprojeto do estado 

do Rio de Janeiro, você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa, respondendo ao 

presente questionário, organizado para obtermos elementos do campo da prática sobre 

dinâmicas concretas de participação operadas na gestão educacional no âmbito do sistema de 

ensino do seu município. O tempo estimado para o preenchimento é de oito minutos.  

Desde já, agradecemos por sua participação e apoio.  

 
Subárea de Investigação: Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Educação.  

 

Pesquisador responsável:  

Helio Fernandes dos Santos – Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá LTDA – Avenida 

Presidente Vargas, 642 – 22º andar – Centro. CEP: 20071-001 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil 

Tel.: (0xx21) 2206-9858 – Fax: (0xx21)2206-9751 E- mail: ppgeducacao@estacio.br  

  
 
Avaliação do risco da pesquisa:  

( X ) Risco Mínimo      (  ) Risco Médio      (  ) Risco Baixo       (  ) Risco Maior  

 

Objetivos e Justificativa:  



  

As razões que justificam a importância do projeto residem, especialmente, na 

possibilidade de aprimoramento do desafiante processo de democratização da gestão 

educacional e de uma leitura ampliada do processo organização dos sistemas municipais de 

ensino em diferentes regiões do país. O objetivo do presente projeto é analisar o quadro 

normativo e as condições político- institucionais relativos à gestão democrática do ensino 

público no âmbito dos sistemas municipais de ensino, tendo em vista a atribuição que lhes foi 

conferida pela atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (art. 14º), quanto à 

definição de normas de gestão democrática na educação básica, de acordo com suas 

peculiaridades. Os procedimentos de pesquisa compreendem exame documental (legislação 

municipal) e a aplicação de questionários a membros do Conselho Municipal de Educação, 

representantes da sociedade civil e do segmento dos docentes dos sistemas municipais de 

ensino pesquisados.  

 

Procedimentos:  

Estruturada em subprojetos estaduais, o desenvolvimento da pesquisa compreende 

dois desdobramentos: o primeiro, de base documental, envolveu o levantamento e o exame da 

legislação local relacionada ao tema; e o segundo, em fase de execução, compreende a 

aplicação de questionários a conselheiros municipais de educação (representantes da 

sociedade civil e do segmento dos docentes dos sistemas municipais de ensino), com vistas a 

levantar características das dinâmicas de participação em suas comunidades escolares. 

  

Riscos e inconveniências:  

A sua participação neste estudo não acarretará riscos ou desconfortos.  

 

Potenciais benefícios:  

Os benefícios esperados são os referidos na justificativa, além da contribuição 

acadêmica oportunizada pelos resultados da pesquisa.  

 

Informações Adicionais: O anonimato está preservado.  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, 

em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. O 

CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. 

Presidente Vargas, 642, 22º andar. Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do 

participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação 

financeira relacionada à sua participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a 

participar bem como retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.  

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Gestão Democrática e Controle Social nas 



  

Redes Municipais de Ensino de 13 Microrregiões da Mesorregião Metropolitana do Rio de 

Janeiro”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo 

que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízos.  

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da 

pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa.  

 

Rio de Janeiro, ___ / ____________/______.  

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa  

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Responsável da Pesquisa 

 


