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RESUMO 

Essa pesquisa teve como objetivo geral investigar como os Conselhos Escolares das 

Escolas Municipais da Cidade do Rio de Janeiro atuaram junto ao Programa Dinheiro Direto 

na Escola (PDDE), na verba agregada PDDE Qualidade, buscando identificar como os CECs 

(Conselho Escola Comunidade) participaram dos processos de planejamento e execução dos 

recursos, repensando as práticas de atuação dos Conselhos Escolares junto à gestão da escola. 

Tendo os Conselhos Escolares papel fundamental na construção da democratização da gestão 

da escola pública bem como sua participação ativa, tornam-se pontos de questionamento da 

pesquisa: Como são estabelecidas a rotina de participação e atuação no contexto escolar dos 

Conselhos nas Escolas Municipais do Rio de Janeiro? Em que medida as Políticas Públicas 

contam com Conselhos Escolares que vão legitimar o Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE) Qualidade na perspectiva que a Resolução prevê? Utilizou-se o referencial teórico de 

Bordenave, Cury, Demo, Gohn, Lucky e Paro. Como referencial epistemetodológico, Stephen 

J. Ball com a teoria fundamentada da atuação das políticas, e as contribuições de dissertações e 

teses sobre os temas: PDDE, gestão democrática e participação, assim como livros e artigos 

científicos. Os procedimentos metodológicos utilizados foram: a observação de campo 

combinada com observação livre, entrevistas e consulta documental dos conselhos de duas 

escolas pertencentes à 7ª Coordenadoria Regional de Educação incluídas no Programa PDDE 

Qualidade no ano de 2018. Os resultados da pesquisa mostraram pouco engajamento dos 

segmentos dos CECs no estabelecimento de práticas democráticas nas escolas, e dentre as 

principais observações da pesquisa, destaca-se a predominância da função: consultiva, na 

atuação dos CECs das Unidades Escolares pesquisadas. 

Palavras-chave: Conselhos Escolares – Gestão democrática – Programa Dinheiro Direto 

na Escola – Participação



 

 

ABSTRACT 

This research had the general aim to investigate how the School Councils of the 

Municipal Schools in the City of Rio de Janeiro act within the Direct Money in School Program 

– Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), in the aggregate fund PDDE Qualidade, in 

order to identify how have the School Community Councils – Conselhos Escola Comunidade 

(CECs) participated the process of planning and execution of the resources, in order to rethink 

the activity practices of the School Councils within the school management. In view of the 

fundamental role of the School Councils in the construction of the democratic management of 

the public school, as well as its active participation, the following questioning points emerge in 

the research: How is the routine of participation and action in the school context of the Councils 

in the Municipal School of Rio de Janeiro stablished? To which extent do the public policies 

count with the Schools Councils that legitimate the Direct Money in School Program (PDDE) 

Quality in the perspective planned in the Resolution? This research used the theorical frame of 

Bordenave, Cury, Demo, Gohn, Lucky e Paro. As a epistemological referential, Stephen J. Ball 

with the theory based on the performance of the policies, and the contributions of dissertations 

and theses around the topics: PDDE, democratic and participatory management, as well as 

books and scientific articles. The methodological procedures used were the following: field 

observation combined with free observation, interviews and consultation of documents from 

councils of two schools from the 7th Regional Coordination Units (CREs) included in the 

PDDE Qualidade Program in the year of 2018. The results of the research show short 

engagement of the segments in the establishment of democratic practices in the schools. Among 

the main observations of the research, the consultive role of the School Councils of the School 

Units researched appear as high points. 

Keywords: School Councils – Democratic practices – Direct Money in School Program  

– Participation
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APRESENTAÇÃO 

Em face da importância de contextualizar os leitores sobre como surgiu o interesse pelo 

tema desta pesquisa, trago algumas considerações nesta breve apresentação. 

Sou professora da Rede Municipal da Cidade do Rio de Janeiro desde o ano de 1995. 

Em minha trajetória profissional, atuei como regente de turma por doze anos e também como 

gestora escolar por oito anos. Durante o período que atuei como gestora escolar, um fato que 

chamava bastante atenção e intrigava, era a pouca participação da comunidade escolar junto ao 

CEC (Conselho Escola Comunidade). Além da dificuldade em convencer professores, 

funcionários e responsáveis a ingressarem no Conselho, por muitas vezes estes, após se 

tornarem membros, não participavam ativamente. Como a escola localiza-se em local de difícil 

acesso e a maioria dos alunos iam para escola de transporte particular, atribuí a estes fatores o 

pouco engajamento dos responsáveis pelos alunos. 

Com o passar dos anos pude observar que não eram apenas os responsáveis dos alunos 

que apresentavam pouco interesse em participar das questões da escola, mas também os 

professores e funcionários. No ano de 2017, comecei a trabalhar no Comitê Regional da 7ª 

Coordenadoria Regional de Educação (7ªCRE), que trata das verbas federais junto às escolas. 

O momento da minha ida para o Comitê foi concomitante à chegada do Programa PDDE 

Qualidade - Ações Emergenciais para o Estado do Rio de Janeiro, para implementação nas 

escolas no ano de 2018, ano em que iniciei o mestrado na Universidade Estácio de Sá. 

A proposta do Programa PDDE QUALIDADE, aliada aos questionamentos que tinha 

sobre a participação do CEC junto à gestão da escola, foram determinantes para a escolha do 

tema desta pesquisa. No segundo semestre do ano de 2018, iniciei minhas atividades laborais 

em outro setor da 7ª CRE, tendo obtido, então, as informações sobre a política pública do 

Programa na pesquisa exploratória, junto à pesquisa de campo iniciada no segundo semestre de 

2019, observando os dados da política já executada.



 

 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................. ……12 

I GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA ............................................................... …….. 19 

1.1 Sobre a participação da comunidade escolar…………………………………….…26 

II O CONSELHO ESCOLA COMUNIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO RIO 

DE JANEIRO E  O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA………………. 38 

2.1- Verba agregada PDDE Qualidade .................................................................... ................ 49 

III DIMENSÕES DA PESQUISA………………………………………………………..…53 

1.2 Caracterização das escolas …………………………………………………………….62 

1.3 Rotina de participação do CEC nas escolas A e B……………………………………..64 

1.4 O contexto da prática do PDDE Qualidade nas escolas A e B.. 70 

CONSIDERAÇÕES FINAIS…………………………………………………………….....78 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................ ……. 80 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

A gestão democrática da educação no Brasil, regulamentada desde a Constituição 

Federal de 1988 (CF/1988), apresenta como um dos grandes desafios na atualidade a 

democratização da escola no sentido amplo, possibilitando que, na prática cotidiana, os sujeitos 

estejam envolvidos na gestão escolar. Tendo a Carta Magna consagrado em seu artigo 1º que o 

poder é exercido pelos representantes eleitos pelo povo, fica estabelecido que os pilares que 

balizam a nova ordem política do país são: a democracia representativa, a participativa e a 

participação popular. O movimento da gestão democrática se estende da CF/1988 à Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº9394/96), estando presente nos dois 

Planos Nacionais de Educação (PNE) em 2001 e 2014. O preceito constitucional e as 

legislações citadas reforçam a gestão democrática com responsabilidades compartilhadas, 

delegando poderes à comunidade escolar, e salientam a importância do colegiado como peça 

fundamental na descentralização das decisões. Em nível estadual, o Decreto SEEDUC/RJ nº 

44.773/2014 cria os conselhos escolares na Rede Estadual de Ensino, e no nível municipal a 

Resolução SME nº 212/1984, alterada pela Resolução SME nº 1.041, de 22 de setembro de 

2009. 

Os conselhos escolares são espaços que possibilitam que a atuação dos seus membros, 

ainda que no modo representativo, propicie espaços de discussões coletivas, na tomada de 

decisões com responsabilidades compartilhadas com a comunidade escolar. A gestão 

democrática da escola pública supõe transparência e reconhecimento da importância da 

comunidade no processo decisório das questões da escola, respaldada pelas legislações, porém, 

com um caminho de efetivação sendo percorrido. Neste sentido, fomentar discussões sobre as 

possibilidades democráticas para a gestão escolar sob esse preceito é fundamental nos dias de 

hoje. 

O tema “Participação dos Conselhos Escolares das Escolas Municipais da Cidade do 

Rio de Janeiro no Programa PDDE Qualidade” surge num contexto de indagações sobre a 

participação dos conselhos escolares na gestão da escola com foco na utilização dos recursos 

recebidos através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o PDDE 

(Programa Dinheiro Direto na Escola), especificamente na verba agregada denominada PDDE 

Qualidade, como uma das metas do Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do 

Rio de Janeiro e seus Municípios. Em consulta ao catálogo de teses e dissertações da Capes e à 

biblioteca digital do Ibict, realizou-se como primeira busca, a temática da verba agregada 

PDDE Qualidade – Ações Emergenciais para o Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios, 



 

 

porém, não foram encontradas pesquisas com tal especificidade no último ano. Cabe ressaltar 

que o referido Programa chegou a todas as escolas para ser executado no ano de 2018. 

Assim, foram levantados artigos, teses e dissertações sobre o Programa Dinheiro Direto 

na Escola com atuação da comunidade escolar e/ou Unidade Executora (UEx), cujos resultados 

apresentam dados sobre transparência na gestão pública, prestação de contas, planejamento e 

execução da verba e participação do colegiado. A busca nos referidos sites foi realizada 

utilizando, como referencial para a busca, as palavras-chave: gestão democrática, PDDE e 

conselhos escolares. 

O artigo de Adrião e Peroni (2007, p.255) apresenta uma pesquisa realizada em cinco 

estados do Brasil: São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, Piauí e Rio Grande do Sul, em que 

investigaram as implicações da implantação do PDDE. Para isso, foram selecionadas escolas 

localizadas nesses estados, contempladas pelo programa, com destaque para a percepção do 

funcionamento das UEx por meio da participação em reuniões e da análise de registros sobre o 

seu processo de implantação. Assim, foi percebido que a ênfase operacional do PDDE 

fragmenta as relações entre os mecanismos colegiados, concentrando ainda mais as opções de 

política nas mãos dos diretores restringindo práticas de gestão democrática, contrariando um 

dos princípios básicos elementares na democratização escolar: a possibilidade de o órgão 

colegiado participar dos processos de decisão da utilização, priorização e destinação dos 

recursos. 

A mencionada restrição das práticas de gestão democrática quando na atividade do 

PDDE também pode ser percebida na pesquisa de Melo (2016, p.11), realizada no município 

de Caraí – MG, que teve como objetivo analisar a transparência fiscal da aplicação dos recursos 

do PDDE na Escola Estadual de Caraí. Após análise de dados, constatou-se que a maior parte 

dos entrevistados da comunidade escolar apresentava pouco entendimento sobre transparência 

fiscal, confundindo transparência com publicidade na administração dos recursos públicos. 

Pode-se constatar também que a rotatividade dos servidores que ocupavam as funções de 

conselheiros e gestores foi considerada um fator importante para que as informações do PDDE 

fossem disseminadas na escola. Outro fator de relevância foi a participação dos membros da 

comunidade escolar em todas as etapas de gestão dos recursos do PDDE, pois, devido ao valor 

recebido pela UEx, estes não sendo suficientes para dar conta das demandas da escola, faz-se 

necessário debater as prioridades a serem sanadas com os recursos disponíveis. Sua pesquisa 

considerou que, embora a responsabilidade de promover a transparência da aplicação dos 

recursos seja do gestor, aos demais membros da escola cabem o papel de exercer o controle 



 

 

social, fazendo uso das informações disponibilizadas, e que a escola pesquisada “pode 

promover mais ações que incentivem o controle social na unidade escolar, mas que a 

transparência e o interesse da comunidade escolar em conhecer e colocar em prática essa 

ferramenta, são os principais fatores que permitem sua concretização” (2016, p.75). 

A transparência na gestão do PDDE na EE de Caraí, considerada “boa” segundo Melo 

(2016) pois atendeu aproximadamente a 50% dos quesitos que foram observados na pesquisa. 

Os requisitos observados na pesquisa foram: gestão do PDDE, transparência e controle social, 

perpassando pelos conceitos, instrumentos, utilização dos recursos e prestação de contas, e 

propõe para estudos posteriores, o grau de correlação entre o interesse apresentado pela 

comunidade escolar e a real efetivação da transparência por parte dos gestores públicos, assim 

como pesquisar se as dificuldades para obtenção dos objetivos do PDDE, são resultantes da 

estrutura do programa ou da gestão dos recursos na escola. 

Diante dessa análise, concluiu que “A transparência na Administração Pública é um 

princípio contemporâneo que tem como finalidade garantir que o cidadão tenha acesso a 

informações claras e tempestivas acerca dos atos e gastos públicos.” 

Em outra pesquisa realizada no Estado de Minas Gerais, por Zaniratto (2016, p.9), no 

Município de Juiz de Fora – MG, foram avaliados os processos de gestão entre o planejamento 

e a execução dos recursos do PDDE destinados às Escolas Municipais do referido Município. 

Seu objetivo principal era demonstrar “se existe a participação dos pais no controle social, bem 

como o entendimento dos gestores quanto às separações das verbas entre custeio e capital e sua 

correta utilização.” Os resultados desta pesquisa, demonstrados nas entrevistas com os gestores 

escolares, explicitam que os mesmos apresentam muita dificuldade em dissociar a natureza dos 

gastos em custeio e capital. Os responsáveis pelos alunos não se interessam pelas prestações de 

contas dos recursos, o que segundo os gestores, os desmotivam em realizar de maneira mais 

ampla, fazendo-a de maneira burocrática como “rito obrigatório”. 

Ao abordar o Controle Social, o autor se posiciona em consonância com Melo (2016), 

e considera que a escola precisa promover ações de incentivo à participação na questão da 

aplicação dos recursos recebidos para a escola. Dentre as 13 (treze) escolas municipais de Juiz 

de Fora pesquisadas, apenas 1 (uma) possuía o colegiado participante, inclusive no que se refere 

ao planejamento dos gastos. 

Um dos fatores encontrados na análise da pesquisa de Zaniratto (2016), considerou a 

queixa dos gestores quanto à burocracia excessiva e engessada da utilização e prestação de 



 

 

contas do PDDE. Quanto à pouca participação dos responsáveis pelos alunos, expressa nos 

resultados da pesquisa de Zaniratto (2016), trazemos Demo (1993) ao apontar que a 

mobilização comunitária é uma “arte” e não há teoria ou manual de instruções sobre como 

colocar uma comunidade em ação, não é algo mecânico, porém, há técnicas que permitem 

engajar pessoas para as ações coletivas, mas estas técnicas não serão abordadas nesta pesquisa 

por considerar não ser este o objeto desse estudo. 

Em outra pesquisa no âmbito do programa PDDE, realizada por Silva (2015) no 

município de Maceió- Alagoas, o autor buscou analisar o PDDE como mecanismo de 

descentralização financeira, autonomia da gestão escolar e participação. O estudo teve como 

indagação a problemática sobre as possibilidades e limites da consolidação do PDDE na gestão 

financeira e autonomia. Diante da análise de dados coletados e da observação da realidade 

escolar, evidenciou-se a importância de um colegiado atuante para que a gestão democrática na 

escola pública aconteça. É por meio desse colegiado que são deliberadas as prioridades listadas 

no coletivo. Na escola pesquisada por Silva (2015, p.109), durante o período de coleta de dados, 

o colegiado não estava completo em todos os segmentos e alguns com número de membros 

acima, como no caso do segmento funcionário. Evidenciou-se, porém, que se a equipe gestora 

for centralizadora, a UEX cumprirá a função de “assinar os cheques na realização de compras”. 

Foi percebida a limitação na normatização, a qual não “relativiza a concepção de gestão escolar 

que pode ser vivenciada em cada escola.” 

Por fim, Silva (2015, p.109) concluiu que há uma gestão compartilhada com o 

colegiado, deixando como questionamento: “até que ponto o conselho escolar é democrático, 

se não há uma significativa representação de todos os segmentos?” (p.109). 

Um ponto destacado pelo pesquisador, é a burocracia para a prestação de contas do 

programa que dentre os documentos exigidos estão as atas das reuniões de colegiado, cotação 

de preços, entre outros, que em face do curto período recomendado e considerado para que se 

reúna os documentos necessários gera no gestor insatisfação por ter que demandar bastante 

tempo que poderia ser aproveitado para tratamento de outras questões da escola. Ressaltou, 

também, o aspecto da inexperiência dos membros do conselho escolar que não possuíam 

formação específica em contabilidade. Foi concluído que para exercer uma relação entre 

descentralização e participação no contexto escolar, depende da concepção da equipe gestora. 

Lima (2011, p.6) em sua pesquisa, investigou por meio de estudo de caso, o funcionamento dos 

CECs como uma das estratégias da gestão democrática em quatro escolas da rede municipal 

de ensino do Rio de Janeiro e descreve: 



 

 

O CEC, composto originalmente por responsáveis, professores, alunos, funcionários 
e representantes de associação de moradores, incorporou em 1998 (RIO DE 
JANEIRO, 1998) o diretor de escola como membro nato e presidente do conselho. 
Tributária das políticas de descentralização da década de 90, tal estratégia objetivou 
responsabilizar solidariamente o conselho e o diretor pela movimentação dos recursos 
financeiros recebidos através do PDDE e de Fundos locais, além de responsabilizar 
legalmente o diretor pelo CEC, caracterizado então como Unidade Executora, 
juridicamente constituída como Associação Civil sem fins lucrativos. 

A análise de dados da pesquisa de Lima (2011) evidenciou a participação dos conselhos 

como “protocolares” e que não se efetivam plenamente. Segundo a autora, os dados parecem 

indicar que os conselhos: 

[…] constituem-se mais como unidades executoras juridicamente organizadas para 
gerir os recursos financeiros, do que como organismos de representação da 
comunidade escolar voltados para mobilizar e promover a participação coletiva para 
o controle social, além da definição, acompanhamento e avaliação do projeto da 
escola. 

Goulart e Amaral (2019), por sua vez, pesquisaram a participação dos conselhos 

escolares na perspetiva da gestão democrática no âmbito da Rede Estadual do Rio de Janeiro, 

trazendo os questionamentos acerca da forma como os atores dos conselhos escolares 

considerados elementos importantes na engrenagem da gestão democrática: O que fazem, para 

que servem, de que maneira podem contribuir para a melhoria da escola e como a atuação 

assegura a gestão democrática, são reflexões sobre coletividade a serem discutidas de maneira 

horizontal. 

As autoras concebem a escola como um lugar de estar, permeado por redes 

colaborativas, “lócus de cooperação”, desta forma, “[...] a participação e a colegialidade como 

parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem, visto que o exercício da participação 

que aqui estamos a discutir, não tem a ver com um modelo prescrito por currículos, normas ou 

ditames” (GOULART, AMARAL, 2019, p. 9). 

Os resultados das pesquisas de Adrião e Peroni (2007); Lima (2011); Silva (2015); Melo 

(2016); Zaniratto (2016) e Goulart e Amaral (2019), evidenciaram limites na efetivação da 

gestão dos recursos do PDDE com a participação da comunidade escolar. Dificuldades na 

compreensão da sistemática burocrática pelos gestores, como também o desinteresse dos pais 

dos alunos no que concerne os gastos realizados com a verba, falta de compreensão dos gestores 

e comunidade sobre transparência fiscal e conselhos escolares meramente protocolares, foram 

apresentados como pontos negativos a serem superados nas realidades pesquisadas. Frente ao 

exposto, verificou-se a importância em realizar a presente pesquisa, cuja relevância acadêmica 

se fundamenta nas lacunas encontradas nas pesquisas supracitadas e no interesse de estudo da 



 

 

encenação da política de atuação dos CECs junto ao Programa PDDE Qualidade, implantado 

nas Escolas Municipais da Cidade do Rio de Janeiro no primeiro semestre do ano de 2018. 

O objetivo geral do estudo consistiu em investigar como os Conselhos Escolares das 

Escolas Municipais da Cidade do Rio de Janeiro atuaram junto ao Programa Dinheiro Direto 

na Escola (PDDE) na verba agregada PDDE Qualidade, buscando identificar como os CECs 

(Conselho Escola Comunidade) participaram dos processos de planejamento e execução dos 

recursos, repensando as práticas de atuação dos Conselhos Escolares junto à gestão da escola. 

A 7ª Coordenadoria Regional de Educação (7ª CRE) foi escolhida para realização da 

pesquisa por ser uma coordenadoria com grande abrangência de escolas, tanto nos bairros de 

classes média e alta quanto em comunidades carentes. A pesquisa de campo foi realizada no 

segundo semestre de 2019, com os doze sujeitos da pesquisa, todos membros dos CECs das 

duas escolas municipais recebedoras dos recursos federais do PDDE Qualidade. Os 

procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa qualitativa constituíram-se em 

observação livre, consulta documental das Resoluções do Programa PDDE Qualidade, Atas da 

escolas e entrevistas semiestruturadas.  

A análise dos dados coletados se deu após categorização de acordo com o critério de 

relevância (TURATO, 2003) e, a partir das indicações do autor, selecionamos as seguintes 

temáticas: Rotina de participação do CEC nas escolas A e B/Dificuldades em intensificar a 

participação dos conselhos na visão dos gestores das escolas A e B e o contexto da prática do 

PDDE Qualidade/Encenação da política do PDDE Qualidade nas escolas A e B, relacionadas 

aos objetivos específicos desta pesquisa: Investigar como são estabelecidas as rotinas de 

participação e atuação no contexto escolar dos Conselhos nas Escolas Municipais do Rio de 

Janeiro e verificar como os CECs enquanto “atores políticos” que são, conforme conceito de 

Ball (2016) encenam a política do PDDE Qualidade. 

O presente trabalho está organizado em três seções principais. A primeira seção trata do 

contexto da gestão escolar democrática na legislação brasileira, articulando-o ao tema 

“participação” por considerar serem indissociáveis na discussão para a democracia política na 

escola, a partir da CF de 1988, LDBEN nº 9394/96, dos Planos Nacionais de Educação de 2001 

a 2010 e 2014 a 2024, e os conceitos de Bordenave (1994), Paro (2016), Demo (1993),  Ball 

(2016, 2013), Shiroma (2007), Luck (2013), Araújo  (2010), Gandin (2012).  

A segunda seção trata do contexto do surgimento dos Conselhos Municipais e o 

desenvolvimento do conceito de conselho-escola-comunidade, apropriando das ideias de Gohn 



 

 

(2014), Lima (2011) e dos documentos relativos ao CEC, como a Ata de Reforma, o Estatuto e 

a Resolução SME nº 212 de 1984, além de apresentar brevemente o PDDE Básico e abordar a 

verba agregada PDDE Qualidade, intento da presente pesquisa, utilizando-se da Resolução 

MEC nº18/2017, Araujo (2010), Mafassioli (2017) e Kalam (2011).  

A terceira e última seção, por sua vez, apresenta o campo empírico das duas escolas 

pesquisadas, pertencentes à 7ª Coordenadoria Regional de Educação, exibindo os resultados 

encontrados e as proposições para novas pesquisas com a temática para o campo educacional. 

Finalizando a dissertação,  estão as Considerações finais, com comentários e apreciação 

geral do que foi produzido nesta pesquisa.



 

 

I – GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 

Nesta seção será descrito o contexto da gestão democrática nas legislações no Brasil, 

articulando-o ao tema “participação” para alinhavar a tríade gestão democrática - conselhos 

escolares - participação por serem indissociáveis na discussão para a democracia política na 

escola. 

Abordar a democracia na escola, presume participação como prática social, coletividade 

nas tomadas de decisões e responsabilidades compartilhadas. Os processos das reformas 

educacionais nos anos 80 em favor da democratização da escola pública e da descentralização 

apoiaram-se nas legislações, e nessa conjuntura a gestão democrática enfrenta até hoje o desafio 

de constituir-se. 

Quando falamos de democracia, precisamos considerar a forma heterogênea que o 

regime se apresenta de acordo com o contexto histórico. O referido tema na educação vem 

sendo debatido ao longo dos anos, porém, optamos por destacar o recorte a partir da 

Constituição de 1988 tendo a sociedade civil colaborado por meios de lideranças sindicais, 

religiosas e demais segmentos para a garantia de direitos à população prevendo a educação 

como “direito de todos e dever do Estado, da família com a colaboração da sociedade.” 

(BRASIL,1988). A crise mundial econômica dos anos 80 impulsionou a busca por 

transformações extensas e radicais nesse período, efetivando as privatizações, o Estado mínimo 

e a flexibilização com eficácia ideológica do neoliberalismo (SHIROMA, 2007, p.45). 

Para entender a importância da participação dos Conselhos Escolares como órgão 

transformador na escola, é preciso percorrer a história da proposta de democratização da gestão 

escolar do ensino público, respaldada pela Constituição Federal de 88 e corporificada na 

LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional N° 9394/96) que indica a participação 

popular como peça fundamental no processo político da educação. Rosa (2009, p.18) destaca 

na Constituição Nacional de 1988 o inciso VI do artigo 206 que inclui a gestão democrática do 

ensino público como princípio educativo a ser respeitado, assim como na LDBEN no artigo 3° 

inciso VII “ressalta os princípios que dão base ao ensino público e fixa que a sua gestão 

democrática se dá na forma da própria LDBEN e da Legislação dos sistemas de ensino.” 

Evidencia também o artigo 14 e seus dois incisos (BRASIL, 1996, n.p): 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com as peculiaridades e conforme os seguintes 
princípios: 
I - Participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico da 
escola. 



 

 

II - Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 

O artigo 1º da Constituição Federal de 1988 (CF) define a República Federativa do 

Brasil pela união indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal, constituindo-se como 

Estado Democrático de Direito. O artigo 23 determina o regime de colaboração comum entre 

União e entes federados, trazendo, no inciso V, a competência compartilhada em “proporcionar 

os meios de acesso à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação”1 (BRASIL, 

2015). O artigo 211 define o regime de colaboração seguindo os moldes de organização 

federativa do artigo 23, porém, a falta de definição de normas de cooperação e regulamentação 

do regime de colaboração, associadas às desigualdades e a fragmentação orçamentária da 

descentralização municipalista, contribuem para redução das possibilidades de melhoria das 

políticas de acesso e permanência na escola (ARAUJO, 2010). 

A autora ressalta que há a necessidade da regulamentação da gestão associada da 

competência material comum prevista no artigo 23 da CF de 88 e o estabelecimento de normas 

de cooperação através de um instituto jurídico. Para Castro (2011), o artigo 211 da CF de 88, 

ao dispor o federalismo brasileiro em que as esferas do governo se organizam em regime de 

colaboração, não deixa clara as competências de cada um, uma vez que, o sistema de 

cooperação possibilita desvios de responsabilidades e omissões. A LDBEN nº9394/96, assegura 

a necessidade da cooperação técnica e financeira entre os entes federados, porém atribui as 

competências e responsabilidades específicas para cada nível de ensino aos níveis de governo. 

Segundo Diógenes (2011,p.6), nos anos 90, com a chegada de uma nova elite atuante na política 

nacional, que tinha o objetivo de consolidar uma proposta econômica neoliberal grande parte 

da população foi conquistada, procedendo à efetivação dediversas mudanças, dentre elas a 

modernização da máquina administrativa, que garantiu a sustentação do ideal neoliberal. 

Assim, o projeto de dominação da burguesia baseou-se numa racionalidade burocrática 

apresentando-o como sendo a “representação dos interesses da sociedade” tendo sido tomadas 

como primeiras medidas, a “reorganização da máquina burocrática estatal”, no qual se 

providenciou a “reforma administrativa tão propalada” direcionando a economia do Brasil à 

finalidade de “integrá-la ao capitalismo globalizado”. Diógenes (2011,p.6), afirma que é no 

contexto de inserção internacional do país na economia mundial que se desenhou configuração 

do Estado mínimo concedendo “as condições necessárias como incentivos fiscais ao setor 

 

1. 1 Inciso V com redação determinada pela Emenda Constitucional nº85 de 26/02/2015. 



 

 

privado, ampliação da infraestrutura necessária à expansão industrial e introdução de mudanças 

institucionais tendo em vista a redução do custo do trabalho. 

A descentralização merece destaque por sua relevância nas mudanças neoliberais 

implantadas pelo governo nos anos 90 que, por meio do aproveitamento da capacidade de 

iniciativa das administrações municipais e das comunidades, visou ampliar a capacidade de 

ação do governo e reduzir os custos operacionais. Apesar de não terem tido autonomia 

suficiente para propor, desde o início da formulação, seu projeto de sociedade, os chamados 

“novos atores sociais” foram convocados a terem participação nesse processo (DIÓGENES, 

2011, p.46). Assim, desqualificam-se velhos valores e ideias socialistas tratados como utopia, 

formando uma “espécie de consenso segundo o qual é inútil opor-se às mudanças, já que 

expressariam legítimas e profundas transformações no sentimento da população cujo senso 

comum rendeu-se à dura e incontrolável facticidade da economia.” 

O percurso das legislações trouxe à tona discussões sobre a descentralização da 

educação, assim como os caminhos para a normatização desta face às diferentes formas como 

vem sendo desenvolvida. No que tange às responsabilidades compartilhadas entre o Estado e 

entes federados, as arrecadações de recursos são realizadas de maneira impositiva ao cidadão, 

ressaltando o autor que, a implementação das políticas educacionais apresenta limites e 

obstáculos ao atendimento das demandas educacionais. No período entre 1995 e 2007, as 

reestruturações da política educacional foram marcadas por reformulações especialmente no 

Ensino Fundamental com a criação de novos programas e projetos. 

Taborda (2009, p.26) sinaliza que a partir das reformas educacionais nos anos de 1990 

influenciadas pelos organismos internacionais, sob a ótica da lógica de mercado e o Estado, 

pautado pela lógica neoliberal, desobriga-se às políticas sociais e o termo gestão democrática 

se distancia do real conceito democrático esvaziando-se do caráter político e social pautando-

se na descentralização compreendida a partir de padrões de eficácia, tendo a autonomia como 

o caminho para a qualidade total2. A gestão escolar torna-se um elemento “capaz de provocar 

mudanças no interior da escola.” O esvaziamento do sentido epistemológico dos termos de 

 

2. 2 A estratégia segundo a teoria neoliberal é reformar ou diminuir a atuação do Estado, através das priva-
tizações prevalece a lógica do mercado para garantir a eficiência do Estado, repassando à sociedade civil e empre-
sas privadas as políticas para os mais pobres a fim de evitar o caos social. Nesse sentido, as estratégias que a 
política neoliberal emprega para que a participação ocorra no interior da escola estão embasadas em questões 
econômicas e não democráticas. 



 

 

gestão escolar, defendido pelos progressistas e ressignificado pelos neoliberais, tem como 

defesa a gestão democrática nos padrões eficácia e eficiência. 

Fouyer (2017) aponta que a discussão da descentralização se aprofundou à medida que 

outros atores políticos e sociais foram envolvidos nessa nova forma de gestão, e destaca que o 

conceito de descentralização em decorrência da ideologia neoliberal e do êxito cultural tem sido 

ressignificado. No âmbito educacional, a descentralização é entendida como desconcentração 

do poder estatal para a esfera local, ou seja, o poder deixa de provir do órgão central. Goulart e 

Amaral (2019) analisam as funções dos conselhos escolares alinhavando-os com as diferenças 

entre desconcentração e descentralização, e a relevância desses apontamentos para a gestão 

democrática. Refletir sobre para “qual face” e qual escola os conselhos estão a serviço distingue 

a configuração ao qual o conselho se apresenta e destina. É a configuração do conselho escolar, 

expressa na sua atuação, que balizará nossas análises posto que o caráter político só se legitima 

mediante a função deliberativa, reafirmando “sua identidade ativa e política no contexto das 

relações de horizontalidade na cena democrática da/na escola pública” (GOULART, 

AMARAL, 2019, p.2). Segundo as autoras, a desconcentração não modifica as estruturas 

administrativas, objetiva assegurar a eficiência do poder central, num movimento que ocorre 

“de cima para baixo”, já na descentralização há transferência do poder central para o nível local, 

repartindo decisões, atribuindo responsabilidades, cria mecanismos de articulação entre a 

sociedade, sendo um movimento de “baixo para cima” que envolve modificação nas estruturas 

administrativas. (GOULART, AMARAL, 2019, p.12). 

Bergamo (2009, p.941) defende a gestão democrática na escola pública de modo 

colegiado “entre todos os membros que compõem a comunidade escolar, formada pelo diretor, 

pelos funcionários, pelos pais de alunos e os próprios alunos”. Assim acredita que, por meio 

dos conselhos escolares, o colegiado teria o poder de organização para gerar uma autonomia na 

gestão democrática escolar, tanto em nível estrutural quanto em nível pedagógico. 

Gandin (2012, p.45) focaliza que na atualidade o gestor escolar deve exercer uma gestão 

pautada na liderança para construir um “processo participativo”, especialmente no 

planejamento, buscando um trabalho coletivo que compreenda as necessidades concretas e 

construção dos rumos a serem seguidos, estando a gestão a serviço dos membros da instituição. 

O autor considera que o gestor que não exerce sua função desta maneira, exerce uma prática de 

“engambelar pessoas” pois, constrói teorias de gestão participativa fazendo que a comunidade 

escolar se sinta participante, porém, colaborando apenas em “alguns pontos” e aprovando a 

vontade do gestor prevalecida. 



 

 

Gracindo (2009, p.136) salienta que atualmente há diversas denominações para a gestão 

da escola sendo algumas delas: gestão compartilhada, gestão participativa e cogestão entre 

outras, e cada qual carrega em sua atuação modos de agir, pensar e conceber a realidade. A 

autora destaca também que estes entremeios de nomenclaturas estão fundamentados em duas 

concepções: a da gestão “predominantemente econômica e a da visão sócio- antropológica 

dessa prática” e ressalta que a visão econômica da gestão escolar denota um retrocesso cuja 

postura neotecnicista de administração tem como referência a lógica de mercado, assim 

apresentando-se como processo instrumental que conta sobretudo com financiamentos de 

organismos internacionais para atender suas demandas implantando experiências 

“denominadas de “gerência empresarial da escola”, “escola- empresa” ou de “escola de 

qualidade total” (GRACINDO, 2009, p.136). Para a autora, notoriamente essa prática de gestão 

é identificada, como uma “política neutra” por muitos dirigentes educacionais, porém, na 

realidade, serve para a “manutenção da realidade vigente” e defende a visão sócio antropológica 

de gestão que focaliza “a essência do processo educativo, considerando os sujeitos sociais 

envolvidos na prática, e cuja direção para suas ações e a relevância social” (GRACINDO, 

2009,p. 136). 

O primeiro Plano Nacional de Educação, aprovado através da Lei n. 10.172, de 09 de 

janeiro de 2001, explicita na introdução as orientações para execução do plano de acordo com 

os compromissos firmados com os organismos internacionais e instituiu 25 objetivos e metas a 

serem alcançados em relação à gestão democrática da educação em seus dez anos de vigência. 

Segundo Cury (2011), o plano aborda diferentes aspectos, seja em relação à eficiência e 

transparência na gestão dos recursos e modernidade nos meios, quanto em relação à gestão 

financeira e pacto federativo, defendendo o federalismo em matéria educacional a partir da 

divisão de responsabilidades, como também ao abordar diretamente a gestão democrática, que 

pode ser observada pela recomendação de existência de Conselhos de Educação com 

representatividade e competência técnica de conselhos escolares, bem como de formas de 

provimento da direção escolar que consigam associar a garantia de competência ao 

compromisso com a proposta pedagógica da instituição escolar, que deverá emanar dos 

conselhos escolares. Importante destacar, especificamente, as metas 22, 23, 34 e 35, uma vez 

que a meta 22 recomenda aos sistemas de ensino as normas que envolvem a gestão democrática 

do ensino público com a participação da comunidade, a meta 23 trata da flexibilização e 

desburocratização nas instituições escolares, a meta 34 trata da melhoria do desempenho no 

exercício do cargo de diretor de escola, e a meta 35 estabelece o prazo de 5 anos para que o 



 

 

percentual mínimo de 50% dos diretores tenham formação específica em nível superior, 

percentual que deve chegar a 100% no prazo de 10 anos. 

O PNE vigente (2014-2024) orienta a realização de políticas públicas tendo como 

princípio a gestão democrática. A meta 19 prevê apoio técnico e recursos destinados da União 

para que a gestão democrática da educação seja efetivada, associada à consulta à comunidade 

escolar e à critérios técnicos de mérito e desempenho (BRASIL,2014). 

As oito estratégias para meta 19, são desafiadoras, perpassando pelo repasse de recursos 

vinculando às transferências às legislações dos entes federados articuladas ao plano (19.1), 

oferta programas de apoio e formação dos órgãos colegiados (19.2), incentivo à constituição de 

Fóruns Permanentes de Educação nos Estados, Municípios e Distrito Federal (19.3), estímulo 

à constituição de grêmios estudantis e associações de pais, estímulo à participação e consulta 

de profissionais de educação, alunos, familiares, assim como o fortalecimento dos conselhos 

escolares (19.4, 19.5 e 19.6), a 19.7, traz o favorecimento dos processos de autonomia não 

apenas pedagógica, mas também administrativa e da gestão financeira das escolas, o 

desenvolvimento de programas de formação de diretores e gestores escolares com critérios 

objetivos para provimento no cargo (19.8) e o favorecimento dos estabelecimentos de ensino 

nos processos de autonomia de gestão financeira, pedagógica e administrativa (BRASIL, 2014). 

No entanto, apesar das estratégias denotarem apoio da União nas diferentes áreas, não há uma 

“receita” de como as escolas deverão apropriar-se da prática da gestão democrática, portanto, 

o fazer reflexivo será desenvolvido ou não em cada ambiente escolar considerando cada 

especificidade. 

O fortalecimento dos conselhos escolares está presente na estratégia 19.5 da meta 19 do 

PNE e trata dos importantes conselhos: o municipal e o escolar. O Conselho Municipal é o 

“campo macro da gestão e o Conselho Escolar na gestão da escola pública, pois ele “constitui 

na própria expressão da escola, como instrumento na tomada de decisão” (BERNADO, 

BORDE, 2015, p. 268). 

Ao analisarmos o objetivo que propõe ampliação da comunidade escolar e local na 

gestão administrativa financeira e pedagógica das escolas públicas, podemos relacioná-lo à 

meta 19 do Plano Nacional de Educação (2014-2024) que pretendia assegurar, no prazo de dois 

anos, condições para que a gestão democrática se efetivasse, associada a critérios “técnicos, de 

mérito e desempenho e à consulta à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, 

prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto”. A meritocracia presente na meta 19 do 



 

 

PNE vinculada à democracia representativa, alia a consulta à comunidade para eleição dos 

gestores às questões como a responsabilização pelo desempenho da escola e cumprimento de 

metas por vezes associadas à recebimento de prêmios. A Portaria do MEC nº2896 de 16 de 

setembro de 2004 criou o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares 

(PNFCE) no âmbito da Secretaria de Educação Básica (SEB) cujos objetivos: 

I - Ampliar a participação das comunidades escolar e local na gestão administrativa,    
financeira     e     pedagógica     das     escolas     públicas;  II  -  apoiar  a  implantação  
e  o  fortalecimento  de  Conselhos  Escolares;  III - instituir políticas de indução para 
implantação de Conselhos Escolares; IV - promover em parceria com os sistemas de 
ensino a capacitação de conselheiros escolares, utilizando inclusive metodologias de 
educação à distância; 
V    -    estimular    a    integração     entre     os     Conselhos     Escolares;   VI - apoiar 
os Conselhos Escolares na construção coletiva de um projeto educacional no âmbito 
da escola, em consonância com o processo de democratização da sociedade; 
VII - promover a cultura do monitoramento e avaliação no âmbito das escolas para a 
garantia da qualidade da educação. (BRASIL, 2004) 

O Plano Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro foi aprovado quatro anos 

após o PNE, com a Lei 6.362 de 26 de maio de 2018 e tendo vigência de dez anos, o artigo 2º 

que trata das diretrizes, em seu inciso VI prevê a “promoção do princípio da gestão democrática 

da educação pública” (PCRJ, 2018). O inciso 7º compreende a transparência e controle social 

na utilização dos recursos públicos. Ao analisarmos os artigos 3º e 5º podemos relacioná-los, 

pois abordam o cumprimento das metas, descrevendo que as mesmas serão cumpridas no prazo 

de vigência do Plano, exceto as metas que possuírem estratégias específicas terão prazo inferior, 

e menciona que haverá monitoramento contínuo e avaliações periódicas realizadas pela 

Secretaria Municipal de Educação pelo Conselho Municipal de Educação. Bernado e Borde 

(2015, p. 263) compreendem que a gestão democrática se dá em dois pilares: o da 

representatividade que por meio da eleição de diretores que exige que a comunidade escolar 

eleja o representante da gestão da escola e o pilar da participação dos “atores sociais da escola” 

dentro da perspectiva da descentralização das ações com transparência nos âmbitos financeiro, 

administrativo e pedagógico. 

1.1 – Sobre participação da comunidade escolar 

A palavra “participação”, de acordo com a conjuntura histórica, aparece associada a 

outros termos como democracia, representação, organização, conscientização, cidadania, 

solidariedade, exclusão etc. Dentre vários autores que conferiram sentido à participação, 

destacamos os três níveis básicos, o sentido conceptual, político e da prática social. As formas 

clássicas de se entender participação “deram origem a interpretações, significados e estratégias 



 

 

distintos, a saber: a liberal, a autoritária, a revolucionária e a democrática.3” (GOHN, 2014, 

p.17). Segundo Paro (2016, p. 64) a discussão sobre a participação da comunidade não é recente 

e ainda “permanecem muitos equívocos e mal-entendidos sobre o assunto”. O autor salienta 

que é preciso ter clareza de que reivindicar que a comunidade participe na escola pública está 

para além do que define como conceito de simples “ajuda” dos responsáveis nas questões 

concernentes manutenção da escola. Consideramos com Barroso (2016, p.24) que a categoria 

chave no desenvolvimento do conselho escolar é a participação que não deve ser conformista 

ou passiva e deve indicar sempre promover uma educação democrática e cidadã. “O 

compromisso dessa participação vai além do espaço da escola e não se fundamenta em si 

mesma, sempre voltada para participação, democratização e formação cidadã.” 

Concordando com Paro (2016, p.23) que acredita que a comunidade não deve ser vista 

como elemento exterior à gestão democrática e destaca a preocupação com a limitação na 

participação da comunidade escolar nas decisões, o que não elimina a participação na execução, 

não a tendo como “fim e si mesmo”. Ou seja, quando o colegiado não participa da escolha de 

prioridades, definição de objetivos e metas, o “como faremos", mas participa da execução do 

que já foi decidido. 

Coutinho (1984, p. 36) ao abordar a questão da democracia nos seus limites “puramente 

formais liberais” assinalou que: 

[...] essas transformações “pelo alto” tiveram como causa e efeito principais a 
permanente tentativa de marginalizar as massas populares não só de uma participação 
ativa na vida social em geral, mas, sobretudo do processo de formação das grandes 
decisões políticas nacionais. 

Sobre democracia, Freire (2000, p. 136) apontava que a sociedade está num processo de 

aprender como fazer democracia e salientou que esta é uma luta “contra todo tipo de 

autoritarismo.” Os autores supracitados apresentam pensamentos que se enquadram no 

momento atual que vivemos socialmente, pois, assim como no século XVIII, as decisões hoje 

são tomadas pelos eleitos e pelos que detém o poder econômico, portanto, Pereira (2011, p.163) 

aponta como sendo curioso falar de política social “num contexto que lhe é ideológico e 

politicamente adverso, ou que recorra tanto a essa política quando mais a sua função de 

concretizar direitos sociais pareça insustentável.” 

 

3 Os conceitos serão detalhados no decorrer do capítulo a partir do Quadro 2, de Gohn (2001). 



 

 

Para Bordenave (1994), o uso frequente da palavra participação, utilizada em diversos 

setores, convida a população a assumir o “controle do seu próprio destino” e traz a concepção 

de duas bases que se completam e precisam estar equilibradas, a base afetiva e a base 

instrumental. No que tange a base afetiva, o autor afirma que o desejo de participar aflora ao 

sentimos prazer em realizar “coisas” coletivamente, já a base instrumental é racional, quando 

realizamos algo com outras pessoas, torna-se mais eficaz e eficiente do que realizado 

individualmente. Para Bordenave (1994, p.17): “O futuro ideal do homem só se dará numa 

sociedade participativa.” A figura abaixo apresenta o esquema que ilustra os graus de 

participação que uma organização pode alcançar de acordo com o ponto de vista do controle 

das decisões pelos membros, sendo elas em maior ou menor grau: 

Figura 1: 

Fonte: Bordenave (1994) 

A informação no esquema apresentado é o menor grau, em que os dirigentes apresentam 

decisões já tomadas aos membros da organização, considera-se ainda que mesmo em menor 

escala, há um nível participativo, pois, algumas autoridades sequer dão informações aos 

subordinados, não lhes dando o “direito de reação” para reconsiderarem uma decisão. O grau 

mais alto de participação é a “autogestão”, nesse nível não existe diferença entre 

administradores e administrados, o grupo escolhe os meios, estabelece controles cabíveis e 

determina os objetivos. 

Segundo Dias (2005, p.94), dentre os vários problemas da educação brasileira, o 

processo de democratização é um deles, pois, ao analisar a democracia na escola como 

possibilidade de participação dos atores envolvidos com vistas à formação da cidadania e 

construção da autonomia é preciso analisar as estratégias de organização do poder escolar. É 

através da prática coletiva que se constrói a autonomia da escola e os conselhos escolares 



 

 

representam ou “devem representar um significativo espaço de poder e de intervenção para 

agentes educacionais.”  

Bordenave (1994) corrobora Dias (2005) ao afirmar que é possível implantar tanto 

objetivos de igualdade como situação de controle de “muitos por alguns.” 

Apresentamos a figura 2, ilustrativo dos paradigmas analíticos sobre  

participação elaborada, a partir dos conceitos de Gohn (2014):  

Autoritária: A arena participativa são as políticas 

públicas implementadas de cima para baixo, 

visando ao controle social e político. 

Democrática: Fortalecimento da sociedade civil, 

organizados em coletivo, o princípio regulador é a 

soberania popular. 

Fonte: Gohn (2014) 

Ainda em Gohn (2014), o nível conceptual de participação é ambíguo e o que determina 

sua fundamentação é o “paradigma teórico”, já o nível político, pode ser expresso em processos 

de democratização em curso ou utilizado para “reiterar os mecanismos de regulação e 

normatização da sociedade”, sendo este uma forma de controle social. No nível da prática 

social, a participação é o meio que viabiliza fundamentalmente as tensões nas lutas e as ações 

concretas para o desígnio. Sobre os paradigmas analíticos da participação, a partir das 

concepções de participação consideradas clássicas mencionadas anteriormente, surgem outras 

composições interpretativas: liberal/comunitária, liberal/ corporativa, autoritária, 

revolucionária e democrática/radical. A participação liberal baseia-se no princípio da ordem  

social, onde o fundamento é que a sociedade civil se fortaleça para evitar a tirania do Estado, 

seu controle e assegure a liberdade individual, evitando as ingerências objetivando que a 

estrutura da democracia representativa seja sempre reformada e neste sentido, os marcos das 

relações capitalistas melhore a “qualidade da democracia” (GOHN, 2014, p.17). 

Na concepção liberal todos são iguais e a “participação seria o meio, o instrumento para 

a busca de satisfação dessas necessidades”. Outras vertentes consideradas “derivativos” do 

paradigma liberal como “versões que se alimentam” são as tendências comunitária e 

corporativa. Entendidas como movimentos em que não são colocadas questões de diversidades 

de classes, raças, etnias, entre outras, caracterizam- se como formas institucionalizadas. Na 

concepção da participação corporativa, a adesão dos indivíduos é compreendida como 

movimento espontâneo, onde o núcleo articulador é o bem comum” e a razão para que 

participem está “fora dos indivíduos, além de seus interesses pessoais”, assim, é entendido que 

o processo de participação corporativa está intimamente ligado à existência das organizações 



 

 

numa relação em que as mesmas só existem se as pessoas participarem com o mesmo 

sentimento identitário e a concordância de uma “certa ordem social” (GOHN, 2014, p.19). 

A articulação com a participação comunitária provém da concepção de integração e do 

fortalecimento da sociedade civil, tendo os órgãos representativos a participação junto aos 

órgãos deliberativos do Estado. Assim, esses grupos organizados participam junto ao aparelho 

estatal de maneira que ocorrerá uma fusão entre a esfera pública e a privada, já a articulação do 

controle social entre a política ocorre em regimes autoritários. (GOHN, 2014). 

Para superação do autoritarismo e da centralização latentes na esfera educacional que 

por consequência é excludente, a luta pela democratização da educação constitui-se “em um 

compromisso sócio-político.” A constituição de uma gestão democrática na escola deve ser 

pensada como um processo que fundamentalmente problematiza as situações de funcionamento 

da escola e a formação de sujeitos capazes de encenar politicamente o cotidiano, pensando 

coletivamente em como solucionar os problemas existentes na instituição. Assim, “a 

participação de todos os segmentos torna-se importante para mudar a correlação de forças que 

se faz presente nas instituições educacionais, tendo em vista a existência de atitudes 

centralizadoras por muitos dos que estão na gestão da educação.” (DUBLANTE, NETO, 2017, 

p.89). Os autores concordam que para materializar a gestão democrática é necessária a adoção 

de mecanismos que envolvam a comunidade escolar e reiteram que tais mecanismos são 

resultantes das “lutas pela democracia” e salientam o funcionamento e a existência dos órgãos 

colegiados com evidência para o conselho escolar. 

Os conselhos escolares são considerados, desde a redemocratização da sociedade 

brasileira, nos anos de 1980, espaços de debate e reflexão que possibilitam o exercício da 

autonomia no poder decisório da escola, para tanto é primordial que todos os segmentos: 

professores, alunos, responsáveis e equipe gestora, funcionários e comunidade local, estejam 

alinhados para o objetivo comum (DEMO, 1993, LUCK, 2013 e PARO, 2016). Dublante e 

Neto (2017) elencam os parâmetros de funcionamento dos conselhos escolares, que 

necessariamente indicarão, de acordo com cada estatuto que determinará o cumprimento de 

suas funções. 

O parâmetro da função deliberativa propõe à gestão da escola ações a serem 

desenvolvidas, bem como aprova os encaminhamentos para a garantia das normas internas de 

funcionamento da instituição, assim como das normas do sistema de ensino. Os autores 



 

 

supracitados, deliberam também sobre o Projeto Político Pedagógico que está dialeticamente 

ligado aos referidos anteriormente. 

A função consultiva, apresenta sugestões para os problemas e analisa os 

encaminhamentos da comunidade escolar, que podem ou não serem acatados pela gestão da 

escola. A função normativa atua na elaboração tantos nos aspectos pedagógicos quanto nos 

administrativos e financeiros, das normas de funcionamento da escola, já a função fiscalizadora 

acompanha as ações realizadas nos âmbitos pedagógicos, financeiro e administrativos com a 

finalidade de assegurar o cumprimento das normas e exigências, visando a garantia da qualidade 

do ensino. O caderno 1 do Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares traz a função 

mobilizadora, em que os membros representativos integram a comunidade local com a 

comunidade escolar através da participação em atividades contribuindo para a qualidade da 

educação e para a democracia participativa. (BRASIL, 2004). 

Sobre integração escola-comunidade, Luck (2013) entende que os membros dos 

conselhos são “apenas o ponto de partida” e os considera elementos importantes para envolver 

em maior participação dos responsáveis na escola, integrando assim, com a comunidade 

escolar. A autora destaca que os elementos dos conselhos podem promover atividades diversas 

em conjunto com a gestão da escola, tais como; o envolvimento nas atividades pedagógicas, 

troca de experiências entre os responsáveis sobre seus filhos, trabalho voluntário na escola, 

ações de parcerias, participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico e participar da 

gestão dos recursos financeiros da escola. 

Paro (2016) aborda a questão utópica da efetiva participação da comunidade escolar na 

gestão democrática da escola. Segundo o autor, a utopia da efetiva participação não significa 

que esta “não possa vir a existir” e ao apontá-la como algo desejável necessita de tomada de 

consciência das contradições e das condições concretas que estão presentes no processo de 

democratização da escola considerando a existência de “grupos dominantes” e camadas 

dominadas. 

Para Demo (1993, p.81 e 82), há uma tendência que a participação apareça como 

“componente irrealizável da realidade”, porém, há necessidade “infindável de superação 

histórica” a um componente da realidade que não se realiza. A utopia como fonte de mudança, 

não alimenta a mediocridade das dominações corriqueiras”, promove um dinamismo que 

produz entusiasmo para superação e embora a participação não esteja em modo completamente 

satisfatório, é realizável. 



 

 

Os autores corroboram que para efetivar a participação da comunidade escolar junto à 

gestão da escola, é necessário superar a realidade existente, e esta superação está imbuída de 

conflitos próprios do processo democrático. 

Paro (2016, p.14 e 15) em sua visão “não muito otimista a respeito da função 

desempenhada pela escola na sociedade hoje”, traz a reflexão de que a escola reprodutora de 

ideologia dominante, pode considerar que está cumprindo sua função, porém, assim sendo, 

estará legitimando a injustiça social e negando os valores dos dominados, pois, sem 

problematizar, está os recolocando no “âmbito da estrutura econômica” em lugares a eles 

reservados (p.14 e 15). Para motivar a crença da legitimidade, a lógica do poder visto de cima 

para baixo, pauta-se na persistência do fenômeno dominativo (DEMO, 1993). 

Demo (1993, p.83) trata do fenômeno estrutural social como dinâmica do acontecer, não 

ocorrendo como “se fosse inventado pura e simplesmente do nada”, e salienta que há uma 

estrutura formal e modos acontecer, considerando que a história não se repete mas que conceitos 

como desigualdade e exclusão fazem parte de uma estrutura formal, o que varia são os 

fenômenos nos diferentes espaços e tempo, que pondera como “marca da realidade social.” 

Demo (1993) e Paro (2016) apresentam pontos de vista distintos no que concerne à 

estruturação social e dominação. Paro (2016) acredita que a escola que reproduz a ideologia 

dos dominantes, legitima desigualdades e mantém os dominados na estrutura econômica 

desprivilegiada. Já Demo (1993) considera conceitos como desigualdade e injustiça social 

como parte da estrutura social formal que se apresentam de acordo com o espaço e tempo 

trazendo a marca de cada momento. 

Segundo Nacif e Filho (2019), a década de 1980 marcou a educação brasileira 

positivamente com a Emenda Calmon4 em 1983 e a CF 88. Com a vinculação dos recursos e o 

“ensino obrigatório como direito subjetivo”, notou-se um empenho público em constituir um 

sistema educacional baseado no regime de colaboração entre a sociedade, os entes federados e 

os poderes. Desde os anos 1990, a criação de políticas públicas de Educação articuladas aos 

entes federados vem desenvolvendo: 

[...]num primeiro momento com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e depois com o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

 

4 Emenda Constitucional nº 24 de 1983, “Estabelece a obrigatoriedade de aplicação anual, pela União, de nunca 
menos de 13% e pelos Estados, Distrito Federal e Municípios de 20% da renda resultante dos impostos, na manu-
tenção e desenvolvimento do ensino 



 

 

Profissionais da Educação (Fundeb); nas transferências federais, que cada vez mais 
deixam de ser determinadas por uma ação clientelista e passam a ser baseadas em 
determinados critérios, por exemplo definidos pelo Plano de Ações Articuladas 
(PAR), e alguns programas, que inclusive passaram a descentralizar os recursos às 
escolas; na regulamentação federal e na formulação de diretrizes nacionais, com a 
LDB e o Plano Nacional de Educação (PNE); nos sistemas de avaliação e informação, 
por meio do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e do Censo Escolar – 
importantes para o controle das transferências do Fundeb; e na criação de espaços 
participativos, como o Conselho Nacional de Educação (ABRUCIO, 2010; ARAUJO, 
2010 apud NACIF, FILHO, 2019). 

Algumas ações do Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) em relação à 

educação foram inspiradas no ideário neoliberal. O Planejamento Político Estratégico (1995- 

1998) considera a qualidade da educação básica requisito para o desenvolvimento econômico 

e para o exercício da cidadania, porém, pondera que há diversos obstáculos para que essa 

qualidade se realize. Sob o pressuposto que o problema da educação não é político e sim de 

gestão, o governo privilegia intervenções e ações diretas na realidade da escola. Assim, em 

conformidade com os acordos feitos com os Organismos Internacionais, fortalecendo a 

iniciativa privada, o Ministério da Educação implementa programas, dentre eles o PDDE, com 

desdobramentos em que a participação da comunidade, a gestão democrática e os conselhos 

escolares se apresentam coadunando com a LDBEN 9394/96 e o PNE (2001) (AGUIAR, 2009). 

Em 2003 inicia o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva marcado por políticas 

integradoras que buscavam nos princípios da Constituição (artigo 206) o enfrentamento dos 

problemas mediante o enfoque do sistema educacional integralmente, promovendo políticas 

pontuais em cada nível de ensino, em regime de colaboração com os entes federados. “Nesse 

período o orçamento do Ministério da Educação mais que triplicou.” (NACIF,FILHO, 2019, 

p.233). Em 2007, o FUNDEF tornou-se Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) ampliando os recursos na 

área. Demais políticas específicas foram organizadas: para o campo, indígenas, inclusiva, entre 

outras. Já no governo Dilma Roussef (2011-2014) em função dos avanços conquistados, foi 

sancionada a Lei de Cotas nos Institutos Federais de Ensino Superior e implementado novos 

Programas como REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais, PROUNI (Programa Universidade para Todos) e o FIES (Fundo de 

Financiamento Estudantil) e a nova versão do PNE foi aprovada em 2014 (NACIF, FILHO, 

2019). 

Atualmente a sociedade civil por meio de mobilizações seja nas redes sociais, ou em 

manifestações e atos, vem expressando sua insatisfação quanto à representatividade dos 

governantes no exercício de suas funções que em raras exceções tem objetivado os direitos dos 



 

 

cidadãos. Convém, a título de reflexão, ilustrar o cenário brasileiro dos representantes 

democraticamente eleitos, na Presidência do país inclusive, com ideologia de extrema direita. 

Segundo Gaspardo (2018, p.65), o debate da crise de legitimidade da democracia representativa 

não é novo e “ganha novos contornos diante dos tempos sombrios que caracterizam a política 

nacional e internacional contemporânea.” 

As mudanças no MEC, ocorridas em menos de sete meses no ano de 2019, podem deixar 

“rastros nefastos a médio e longo prazos”, em virtude das perspectivas conservadoras de 

projetos educacionais. “É no território das políticas educacionais que as lógicas obscurantista e 

de redução do Estado encontram-se, de maneira mais radical, apontando para uma provável 

implosão das conquistas da sociedade brasileira no período pós-constituição de 1988” (NACIF, 

FILHO, 2019, p.236). 

Nos regimes democráticos, o autoritarismo ocorre quando as políticas vêm de cima para 

baixo (top-down)5 promovendo políticas públicas e programas para diminuir conflitos sociais. 

O princípio regulador da participação revolucionária, democrática- radical ou democrática é a 

soberania popular. A concepção democrática- radical objetiva que através do fortalecimento da 

sociedade civil uma nova realidade social sem desigualdades, injustiças e exclusões seja 

construída. A participação revolucionária preconiza que sejam organizados coletivos que lutem 

“contra as relações de dominação e pela divisão do poder político” (GOHN, 2014, p.21). 

O ideal de Estado Democrático de Direito, assegura a participação popular suscitando 

compartilhamento de poder com relações horizontalizadas. Democracia e participação estão 

entrelaçadas, e neste sentido, na perspectiva da gestão democrática, pensar o lugar dos 

Conselhos Escolares na/da escola sob a ótica participacionista. As legislações (já citadas nessa 

seção) preveem a construção da gestão democrática, porém, “a criação de espaços e tempos 

democráticos na escola não deve ser considerada como garantidora de participação de uma 

gestão democrática” (GOULART, AMARAL, 2019, p.5). Uma escola que valoriza a 

transformação social contribui para a transformação da realidade local e essa mudança está 

relacionada com o sistema de autoridade no interior da escola. Segundo Paro (2016, p.15): 

Não é possível falar das estratégias para se transformar o sistema de autoridade no 
interior da escola, em direção a uma efetiva participação de seus diversos setores, sem 
levar em conta a dupla contradição que vive o diretor de escola hoje. Esse diretor, por 

 

5 Segundo Rua (2009) há três modelos para análise da implementação de uma política, no modelo top-down a 
formulação e a implementação são consideradas etapas distintas, sendo então formulada pelos políticos que deci-
dem e formulam e os burocratas executam e implementam sem interferências dos demais atores sociais 



 

 

um lado é considerado autoridade máxima no interior da escola, e isso, pretensamente, 
lhe daria um grande poder e autonomia, mas por outro lado, ele acaba se constituindo, 
de fato, em virtude de sua condição de responsável último pelo cumprimento da Lei e 
da Ordem na escola, em mero preposto do Estado. 

Demo (1993) trata dos objetivos da participação, e levanta o questionamento de “onde 

queremos chegar”, que sendo um fenômeno complexo não é possível esgotá-lo em um único 

fim. O autor levanta algumas facetas que objetivam os processos participativos: autopromoção, 

realização da cidadania, implementação de regras democráticas de jogo, controle do poder, 

controle da burocracia, negociação e cultura democrática. Em nossa pesquisa, pudemos 

identificar a participação objetivada segundo as facetas apontadas por Demo (1993) a saber: 

 Autopromoção: Neste sentido os próprios interessados participam para autopro-
mover uma determinada política social, visando a superação compensatória ou 
emergencial e do aspecto assistencialista que a ela é imputado. Há o equívoco 
da motivação presente na política social que é o da dependência. O assistido 
tende a conformar-se com o paliativo da solução. 

 Realização da cidadania: A atuação dos Conselhos nos processos participativos, 
contribuem para a cidadania organizada, uma vez que, como estratégia de trans-
formação, esta traduz-se importante fator de competência democrática. 

 Implementação de regras democráticas de jogo: Para o autor, “participação é um 
exercício democrático, e dentre as atividades que este exercício envolve, e que 
não são fáceis, pois a “democracia dá muito trabalho” (p.72) e para que a comu-
nidade não seja descaracterizada pelo conformismo, o grande desafio é gerir as 
intermináveis discussões, onde todo mundo quer opinar e decidir junto. Na es-
cola, as reuniões precisam ser produtivas, caso contrário, a falácia não obterá um 
fim comum, que de acordo com o autor, “democracia é uma planta tão essencial, 
quanto frágil. É extremamente mais fácil matá-la do que trazê-la ao amadureci-
mento” (p.73). 

 Cultura democrática: Em decorrência das facetas citadas anteriormente, esta 
emerge não como ideologia, mas como algo construído coletivamente como va-
lor comum. Demo (1993) traz o conceito de cultura democrática como “processo 
de identificação comunitária”, valor comum em defesa de objetivos comuns de 
uma comunidade. Na escola, o desenvolvimento da cultura democrática requer 
sobretudo a atuação dos conselhos para a conscientização política da comuni-
dade escolar (p.79). 

 

Para Demo (1993, p.66), podemos dizer que a “participação é metodologia”, sendo o 

trajeto fundamental, comum a todas as políticas redistributivas, que não haveria sentido se numa 

determinada política social houvesse participação e outra não. Não havendo esta como 

princípio, a política não seria social. O autor utiliza o termo “miséria participada” para pontuar 

que não interessa o recrudescimento da participação pela participação, mesmo sendo objetivo 

em si. 



 

 

Uma gestão escolar democrática pauta-se na superação de práticas descontextualizadas, 

fragmentadas, reconhecendo a importância da comunidade no processo decisório e no plano de 

ação da escola, fortalecendo a democratização de todo o processo. As discussões voltadas para 

este fim têm permeado a área educacional “tanto no desenvolvimento de suas políticas, quanto 

na institucionalização de mecanismos que envolvam a comunidade escolar [...] (DUBLANTE, 

NETO, 2017, p.88). Essa discussão não é recente, na década de 1930 fora expressa nos 

movimentos sociais e no movimento dos Pioneiros da Educação Nova, tendo mais ênfase em 

1980 com a redemocratização do país e a promulgação da Constituição de 1988. 

A escola passou a ser vista como espaço de enfrentamento com compromisso político. 

Assim, o exercício da cidadania segundo Demo (1993, p.71) é marcado pela “provisoriedade 

do devir” e o cidadão consciente de seus direitos, torna-se um homem participante que 

“vislumbra estratégias de reação e tenta mudar o rumo da história”. 



 

 

II - O CONSELHO ESCOLA COMUNIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO RIO 
DE JANEIRO E O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 

Esta seção pretende tratar do contexto do surgimento dos Conselhos Municipais e o 

desenvolvimento do conceito de conselho-escola-comunidade. Gohn (2014) afirma que desde 

1995, o governo federal vem elaborando diretrizes e programas para a educação brasileira que 

tem produzido mudanças em diferentes níveis educacionais no âmbito organizacional. A partir 

dos anos 1990, norteada pelo “princípio da democracia participativa” são destacados os 

conselhos: nacionais, estaduais e municipais cada qual com sua competência, porém, ligados 

ao Poder Executivo. 

Considerados como espaços recentes na área da educação, a autora destaca que os 

conselhos municipais não são ainda espaços concretos de participação. No âmbito da esfera 

municipal, estão preconizados pela lei quatro tipos de conselhos: Conselho Municipal de 

Educação, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento de ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) e o 

Conselho de Alimentação Escolar. Os conselhos municipais são definidos como órgãos 

normativos, consultivos, deliberativos do sistema de ensino e sua composição agrega 

representantes do Poder Executivo Municipal e demais representantes da sociedade civil, 

incluindo as organizações não governamentais, prestadores de serviços entre outros. Para sua 

composição é necessária nomeação do Prefeito após eleição feita entre os pares com parte 

também feita através de escolha pelos representantes da administração pública. (GOHN, 2014). 

A autora destaca como ponto frágil a forma como são compostos em função dos riscos 

que a nomeação envolve e ressalta os debates sobre a influência da representatividade da 

sociedade civil junto ao poder público. A legislação prevê que os municípios elaborem o plano 

municipal de ensino estabelecendo as metas que dentre os objetivos principais estão a 

elaboração do Projeto Político Pedagógico que visa garantir a gestão democrática do ensino e 

a autonomia das escolas. Inseridos no Conselho Municipal estão a rede de escolas e a Secretaria 

Municipal de Educação (SME) como órgão executivo. Os conselhos escolares são importantes 

canais de participação, compostos pela comunidade local e diferem dos conselhos gestores. 

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ), constituem-se os Conselhos 

Escolares na Secretaria Municipal de Educação (SME), com a nomenclatura CEC (Conselho 

Escola Comunidade), composto pelos segmentos: professor, funcionário, responsável, aluno e 

associação de moradores. O CEC surgiu no início dos anos 80, no contexto de redemocratização 

após o término da ditadura militar. Em 1982, ocorreram as eleições para o Estado do Rio de 



 

 

Janeiro com a vitória do Partido Democrático Trabalhista tendo como representante Leonel de 

Moura Brizola que preconizava a educação pública como prioridade. 

Segundo Lima (2011, p.21,22): 

A eleição do PDT em 1982 significou um marco no projeto de transição democrática 
pela conjunção de forças progressistas e de setores da esquerda. A educação se 
constituíra como prioridade de todos os candidatos, e para o governo eleito, cumprir 
as promessas de campanha significava desenvolver um projeto de escola pública de 
grande magnitude que se constituísse como um divisor de águas no campo 
educacional. 

Houve uma mobilização de diversas organizações num “conjunto de forças 

democráticas e reivindicaram a transformação do Estado brasileiro” (LIMA,2011, p.19). As 

lutas políticas no campo da educação marcaram o protagonismo social questionando as políticas 

públicas cujos movimentos da sociedade civil tinham como objetivo reverter gestões políticas 

autoritárias. Nesse cenário de reorganização democrática do Estado do Rio de Janeiro, a 

Secretaria Municipal de Educação (SME), através da Resolução nº 212 de 24 de agosto de 1984, 

criou o Conselho Escola Comunidade nas Unidades Escolas da rede Pública do Município do 

Rio de Janeiro. Posteriormente a Resolução SME nº 1041 de 22 de setembro de 2009 a alterou 

a Resolução primária do ano de 1984. O Conselho Escola Comunidade foi criado com o caráter 

essencialmente consultivo, que segundo o artigo 2º num trabalho co-participativo, cuja 

legislação considerava em seu texto primário, a necessidade da comunidade escolar 

participar/discutir questões e propor soluções, assim como a necessidade da “existência de um 

organismo de forma mais abrangente que a Associação de Pais e Professores” e a importância 

do entrosamento “constante e efetivo entre Escola/ Família/Comunidade” (RIO DE JANEIRO, 

1984), nesta constituição inicial do CEC sua função foi caracterizada visando orientar e 

aconselhar a direção da Unidade Escolar, com vistas à democratização da tomada de decisão 

no ambiente escolar, ainda que a decisão final coubesse ao gestor, com o objetivo de promover 

debates e discussões sobre a qualidade do ensino público carioca  e incentivar a participação da 

sociedade nas questões da escola. 

Segundo Vianna e Vianna (2018, p.116), o Estatuto do CEC foi criado em 1988, 

passando a ter “o diretor como membro nato, além de ser instituído como presidente do 

Conselho”. A alteração na composição do CEC com a inclusão do diretor, denominando-o 

Presidente Nato, foi profícua a posteriori quando o MEC descentraliza recursos financeiros às 

escolas municipais para o ensino fundamental, reforçando o exercício da cidadania por meio do 

gerenciamento das verbas pela comunidade escolar. 



 

 

A partir dos anos 90, o CEC ganha status deliberativo para gestão dos recursos das 

verbas federais, tornando-se Unidade Executora (UEx), condição indispensável para o 

recebimento de recursos oriundos do FNDE, o PDDE. 

O site da PCRJ, traz uma breve descrição6 do CEC: 

[...] Este Conselho é consultivo e tem por finalidade promover constante e efetiva 
integração entre Escola-Família-Comunidade, atuando em coparticipação com a 
direção da Unidade Escolar, visando à melhoria do ensino. Os representantes do CEC 
são eleitos por seu segmento através do voto e o mandato é de dois anos (SME, 2018). 

De acordo com a Ata de Reforma do Estatuto do Conselho Escola Comunidade, extraída 

do site 11do Registro Civil de Pessoas Jurídicas (RCPJ), após eleitos os membros, o Presidente 

nato tem a responsabilidade de registrar o documento para legitimação do pleito. De acordo 

com a ata, o CEC tem no artigo 2º, a finalidade de promover discussões propondo alternativas 

de solução para as questões de interesse da comunidade escolar com vistas à melhoria do 

desempenho escolar, integrando a escola, a família e a comunidade, contribuindo assim para a 

democratização da Unidade Escolar. O artigo 3° o define como conselho consultivo ratificando 

a informação constante no site da Prefeitura do Rio de Janeiro, em atuação com a direção da 

escola devendo “participar inclusive da avaliação do desempenho e das reuniões promovidas 

com os segmentos que compõem a Unidade Escolar.” (RCPJ, 2018). 

Se a Constituição Federal de 1988 estabelece o federalismo numa união indissolúvel 

entre os entes federados, é profícuo compreender a constituição dos Conselhos das escolas da 

Rede Estadual do Rio de Janeiro, para destacarmos as convergências e pontos distintos da Rede 

Municipal da Cidade do Rio de Janeiro. 

O Decreto nº 44.773 de 06 de maio de 2014, “cria os conselhos escolares nos 

estabelecimentos de ensino de Educação Básica da Rede pública” apresentando no artigo 1º as 

funções: consultiva, propositiva, mobilizadora e fiscalizadora e os objetivos precípuos: e os 

objetivos precípuos 

I - Garantir a participação da comunidade escolar nas ações pedagógica e administra-
tiva; 
II - Analisar as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola, propondo 
sugestões; e 
III - Mobilizar a comunidade escolar e local para a participação em    atividades em 
prol da melhoria da qualidade da educação. 

 

6 Disponível em: http://www0.rio.rj.gov.br/sme/destaques/conselhos.htm#cec\\. Acesso em 20 de setembro de 2018.  



 

 

Em seguida, a Resolução SEEDUC nº 5109 de 30 de maio de 2014, estabelece as 

diretrizes para criação, funcionamento e instalação dos conselhos nas escolas. O artigo 2º 

ratifica as funções descritas no Decreto nº44.773 e as define: 

§ 1 º As funções de caráter consultivo referem-se à análise de questões encaminhadas 
pelos diversos segmentos da escola e à apresentação de sugestões para solução de 
problemas. 
§ 2º As funções de caráter propositivo compreendem a elaboração de propostas 
relativas às diretrizes pedagógicas e administrativas previstas no Projeto Pedagógico 
da Escola. 
§ 3º As funções de caráter mobilizador compreendem a mobilização da comunidade 
escolar e entorno para participação em atividades em prol da melhoria da qualidade 
da Educação. 
§ 4 º As funções de caráter fiscalizador compreendem o acompanhamento do 
cumprimento das ações pedagógicas e administrativas previstas no Projeto Político 
Pedagógico (PPP) da escola. 

O artigo 3º explicita que o conselho escolar deve ser composto por representantes da 

comunidade escolar nos segmentos: professor, funcionários administrativos, aluno e 

responsáveis. Um fato destacado na Resolução nº 5109 quanto à composição do conselho 

escolar que difere da Rede Municipal, é a ocupação do cargo de Presidente. O mesmo é eleito 

na reunião de posse e instalação do conselho e ao Diretor da escola é vetado ocupar o cargo de 

Presidente (Art.9º), porém, como membro nato, a ele cabe o convite à comunidade escolar para 

instalação e eleição do primeiro conselho escolar (Art. 8º). 

Na Rede Municipal, o Diretor é sempre o Presidente Nato, ao final do mandato, eleitos 

são os demais representantes, conforme o Estatuto do CEC. 

Atualmente, os CECs das Escolas Municipais, têm poder de decisão junto à gestão da 

escola para garantir que todos os segmentos tenham voz nas tomadas de decisões, tanto na área 

pedagógica, participando não só da construção do Projeto Político Pedagógico como também a 

viabilização das atividades e projetos concernentes a ele através da gestão dos recursos. 

Bernado, Borde e Cerqueira (2018) compreendem a necessidade de buscar uma gestão 

democrática e participativa, pela perspectiva da autonomia, descentralização e participação, por 

meio do compartilhamento de decisões entre professores, pais, alunos, equipe gestora, 

funcionários e comunidade local. Os autores salientam e apostam que o PPP deve ser construído 

coletivamente, de modo a situar a escola e refletir a história e as referências do contexto escolar, 

apontando que “[...] a gestão escolar tem um imenso desafio de propiciar uma gestão 

democrática nas unidades escolares, porque embora as leis respaldem a legalidade do tema, as 

ações conjuntas com a comunidade escolar e local precisam estar na pauta de discussão 



 

 

cotidiana dos estabelecimentos de ensino.” Os autores acreditam que é fundamental a 

participação para consolidação da gestão democrática na escola (p. 44-45). 

Em pesquisa exploratória junto à 7ª CRE, na Gerência que atua com os CECs, tivemos 

objetivo de obter de informações sobre como ocorre a dinâmica de mediação junto aos 

conselhos. A referida CRE fez uma distribuição para trabalhar com os CECs por áreas e bairros 

de abrangência e dividiu número de escolas de 179 em 19 pólos. 

A tabela abaixo apresenta a divisão: 

Polo Bairro Nº de escolas 
1 Barra da Tijuca 6 
2 Barra da Tijuca 9 
3 Vargens 3 
4 Recreio dos Bandeirantes 7 
5 Curicica 2 
6 Itanhangá/Barrinha 6 
7 Curicica/Camorin 8 
8 Taquara 10 
9 Taquara 8 
10 Taquara 6 
11 Recreio dos Bandeirantes 7 
12 Curicica 2 
13 Itanhangá 6 
14 Curicica/Camorim 8 
15 Jacarepaguá: Gardênia / Anil 16 
16 Jacarepaguá: Freguesia 9 
17 Cidade de Deus 11 
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 10 
19 Praça Seca 15 
 

Todas as Unidades Escolares possuem CEC, porém, devido à especificidade de 

atendimento não existe apenas um modelo de Ata a ser registrada, como exemplo podemos citar 

as creches e Espaços de Desenvolvimento Infantil que não possuem alunos dentro da faixa 

etária para composição do conselho, neste caso, é adicionado mais um membro no segmento 

professor. 

Em busca de elementos e dados sobre os CECs, levantamos dados junto à Gerência de 

Supervisão e Matrícula (GSM) na 7ª CRE que trata entre outras  atribuições, também do 

acompanhamento dos conselhos. 

Sobre o Estatuto, apresenta e afirma que: 

Esse aqui é o estatuto que a gente tem. Se a escola é nova, construiu agora, então tem 
que fazer esse estatuto, ou mudando diretor tem que fazer, ou algum dos membros que 
assinam cheque. Quem assina cheque? Quem assina cheque é o vice e o terceiro 



 

 

membro, então se algum desses mudar tem que fazer um novo estatuto. (Funcionária 
da Gerência de Supervisão e Matrícula, 2020) 

Sobre a escolha do terceiro-membro, cadastrado no banco/conta da UEx recebedora dos 

recursos e responsável pela assinatura dos cheques utilizados: 

Na hora que o CEC se reúne aí define quem vai ser. Então o que a gente tem é isso, 
no estatuto tem endereço, tem “como finalidade promover a integração, contribuindo 
dessa forma para democratização visando a melhoria...” mas é muito assim, genérico 
né... Então, ao Conselho Escola Comunidade compete... (Funcionária da Gerência de 
Supervisão e Matrícula, 2020). 

Sobre as Atas do CEC a serem registradas no Cartório de Registro Civil de Pessoa 

Jurídica: 

É isso tudo de modelo de ata que a gente tem pra cada especificidade de Unidade, pra 
Creche, EDI, Educação Especial...e a composição do CEC muda de acordo com a 
escola. Em Creche, que não tem criança na composição tem 4 responsáveis, 2 
professores... é preciso ver no modelo do estatuto dependendo da especificidade. Tem 
Creche que os funcionários são terceirizados, então acrescenta mais responsável, mas 
depende. (Funcionária da Gerência de Supervisão e Matrícula, 2020). 

Há diversos modelos de Atas do CEC, devido à particularidade específica de 

atendimento escolar, como nos casos de Espaço de Desenvolvimento Infantil e Creches, em 

que não há representatividade de alunos pela faixa etária que apresentam e funcionários 

terceirizados. 

Neste ano de 2019, a SME incluiu no calendário escolar, ao longo do ano, mensalmente, 

períodos para realização de reuniões com CEC com registro em Ata. Sobre reuniões feitas pela 

CRE e as reuniões mensalmente propostas pela SME e previstas no calendário, a funcionária 

esclarece que: “Isso aí surgiu esse ano... então... reunião mensal do CEC, todo mês dentro da 

semana estipulada no calendário da SME, a escola tem que realizar reunião com CEC.” 

E sobre os assuntos tratados nessa reunião: “os assuntos tratados são de acordo com a 

necessidade e demanda da escola.” Perguntada se chegou algum documento ou orientação que 

para acompanhamento dessas reuniões fossem feitas ou se constava apenas no calendário: 

Eu mando todo mês, dias antes do período da reunião prevista no calendário um e-
mail com um lembrete pras escolas da semana da reunião e depois eu dou um prazo 
de mais uma semana pra eles mandarem a Ata pra mim, então eles têm que mandar a 
Ata. Eu preciso dar um retorno pra SME. Muitas escolas não mandam, não entregam, 
e aí eu vou marcando. (Funcionária da Gerência de Supervisão e Matrícula, 2020). 

A funcionária apresenta um fichário com as planilhas de acompanhamento de entrega 

das Atas mensais das reuniões de CEC orientadas pela SME, e perguntada se a maioria das 

escolas as realiza: “A maioria faz, como foi novidade, as escolas entraram no ritmo no início.” 



 

 

Sobre a aceitação das escolas à adesão às reuniões mensais com o CEC, desde fevereiro deste 

ano, questiono se foi percebida alguma diminuição ou aumento no recebimento das Atas 

enviadas pelas escolas: 

Sabe o que eles reclamam muito comigo? Eu não tenho o que falar! Eu vou fazer 
reunião, não tenho assunto! Mas é aquele ditado né? Manda quem pode, obedece 
quem tem juízo, é a ordem que veio. Então, eu tenho que cobrar porque é o que foi 
passado, mas eu entendo que às vezes realmente não tem... a semana é de 10 a 15, aí 
a escola foi e fez a Ata no dia 02 porque aconteceu qualquer coisa lá, aí quer me 
mandar a do dia 02. Eu não posso...porque tem que ser a semana estipulada pela SME. 
(Funcionária da Gerência de Supervisão e Matrícula, 2020). 

Perguntada se todas as Unidades possuem CEC, a funcionária responde que: “todas, não 

pode não ter CEC, senão não recebe recursos.” Corroborando com a condicionalidade do 

Governo Federal expressa na Resolução FNDE nº 18 de 10 de maio de 1995. Sobre reuniões 

realizadas pela Coordenadoria: 

Esse aqui foi o calendário que a Secretaria enviou para as reuniões com a Secretária, 
eles enviaram esse daqui, a partir de agosto, julho, essas reuniões acontecem com o 
conselho. Você sabe como funciona a estrutura do CEC  ne? Cada escola tem o seu 
representante, aí tem  as  escolas  dos  pólos.  Então sabe que a CRE é dividida em 
pólos, são 19 pólos, cada pólo é por região, então cada escola manda o seu titular e 
aí a gente fez uma eleição para escolher o representante dos pólos e o suplente, isso 
aqui é uma rotatividade que você não tem ideia. Quando a gente faz as reuniões não 
vem todo mundo da equipe porque não cabe. Então quem vem às reuniões? Os 
titulares de  cada pólo, então eles têm a função de repassar para o pólo deles as 
informações da reunião, e aí tem isso e se pega todos os titulares de cada pólo e se 
elege o titular do segmento, então a gente tem um representante de cada segmento 
junto à Secretária. Então esses eleitos representam todos os funcionários (Funcionária 
da Gerência de Supervisão e Matrícula, 2020). 

Assim, apresentou uma planilha que ilustra a organização dos representantes do CEC 

em todos os segmentos junto à SME. “Quando tem reunião na SME quem vai são esses. É como 

se fosse uma pirâmide, e vai afunilando.” 

Indago sobre a periodicidade da reunião realizada na CRE com os representantes dos 

polos e os assuntos tratados nessas reuniões. N. responde que “Então. Responsável é mensal, 

professor, funcionário e aluno é bimestral. Responsável é mensal, ou eles trazem demandas, 

questões... na verdade o ideal seria... a gente marcar a reunião”.  Sobre os assuntos foi 

informado que são levadas demandas ou questões, mas que segundo ela: 

Na verdade, o ideal seria. a gente marcar a reunião, eles se reunirem com os pólos e 
trazerem as demandas. Só que na verdade não acontece. Então quando eles chegam 
“Ah porque a minha escola, está precisando disso e daquilo.” E isso abrange não é só 
responsável não! Todos! A fala é geral! Tanto pra professor, funcionário, eles não 
conseguem trazer a demanda do pólo. (Funcionária da Gerência de Supervisão e 
Matrícula, 2020). 



 

 

Em função dessa dificuldade, numa reunião, foi sugerido que fosse feito um grupo no 

WhatsApp para que as escolas de cada pólo pudessem melhorar a comunicação. Foi percebido 

que as queixas não cessaram, alguns representantes alegaram segundo a funcionária que poucos 

eram os comentários no grupo e havia pouca participação nas reuniões de pólo e sobre 

envolvimento define: “a gente percebe que não tem um envolvimento de fato efetivo, é o ideal 

e o real.” 

Nas reuniões da Coordenadoria com o CEC, observou-se também, que havia pouco 

entendimento sobre a competência de cada Gerência da CRE, os representantes traziam dúvidas 

sobre Recursos Humanos, Infraestrutura, verbas de outras naturezas entre outras. Assim, a partir 

deste ano, foram feitas palestras em algumas dessas reuniões, para que pudessem ter contato 

com as demais Gerências para apresentação das funções. Realizaram palestras com a Gerência 

de Administração, com o Comitê Regional de Verbas Federais e com a Gerência de Recursos 

Humanos e entregues certificados a todos os participantes dos conselhos das escolas. 

Em 1995, no plano de financiamento para educação entre outros programas, o MEC 

(Ministério da Educação) implantou o PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) com 

finalidade de fortalecer a participação e a autogestão, visando a elevação do desempenho 

escolar através de “assistência financeira para as escolas de caráter suplementar, a fim de 

contribuir para manutenção e melhoria da infraestrutura física e pedagógica.”714 

Atualmente, segundo Mafassioli (2017 p.24), o PDDE tem por objetivo: 

[...] prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da 
educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, às escolas de 
educação especial qualificadas como beneficentes de assistência social ou de 
atendimento direto e gratuito ao público e aos polos presenciais do sistema 
Universidade Abertas do Brasil (UAB) que ofertem programas de formação inicial ou 
continuada aos profissionais da educação básica. 

Assim, o PDDE engloba diversas ações e tem como objetivo a melhoria da infraestrutura 

física e pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, 

administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho da educação 

básica. 

Segundo Kalam (2011,p.86), a criação do PDDE é uma alternativa para desburocratizar 

o repasse de recursos às unidades escolares, permitindo uma utilização mais ágil e adequada à 

 

7 https://www.fnde.gov.br/programas/pdd.  



 

 

cada realidade escolar. Em meio às reformas do Estado neoliberal que previa o Estado mínimo 

e a redução de custos com a área social, o discurso da descentralização transfere aos entes 

federados, a responsabilização pelos problemas vivenciados nos novos modelos de gestão 

atribuídos voltados para o mercado. Os valores são repassados às escolas que possuem os 

colegiados como Unidades Executoras (UE), condição imprescindível para recebimento dos 

recursos a partir de 1997. 

As Unidades Executoras são entidades sem fins lucrativos, constituídas por pessoas que 

pertencem à comunidade escolar que tem interesse em promover o bom funcionamento da 

instituição por meio da participação sistemática e o fortalecimento da autogestão, para tanto, a 

organização de uma UEx deve permitir que a tomada de decisões conjunta faça parte do 

processo de democratização. Assim, a UEx administradora dos recursos no caso das escolas 

municipais da cidade do Rio de  Janeiro, é o conselho escolar, o CEC. A transparência nas 

atividades praticadas pela UEx precisa acontecer de forma organizada, e os registros em Ata 

são fundamentais para controle tanto das assembleias quanto dos gastos dos recursos recebidos. 

Segundo o Programa Nacional de Formação continuada a Distância nas Ações do FNDE são 

atribuições gerais da UEx: 

Administrar recursos transferidos por órgãos federais, estaduais, distritais e 
municipais; 
Gerir recursos advindos de doações da comunidade e de entidades privadas, 
assegurando a efetiva participação da comunidade escolar; 
Controlar recursos provenientes da promoção de campanhas escolares e de outras 
fontes; 
Fomentar as atividades pedagógicas, a manutenção e a conservação física de 
equipamentos e a aquisição de materiais necessários ao funcionamento da escola; 
Manter seus dados cadastrais atualizados no sistema PDDEWeb e na agência 
depositária dos recursos do programa; 
Prestar contas dos recursos repassados, arrecadados e doados. (BRASÍLIA, 2013, p. 
26) 

Para Mafassioli (2017, p.23), o PDDE é “uma das políticas públicas mais longevas de 

financiamento da União à educação básica”, sendo gerenciada pelo FNDE e Ministério da 

Educação (MEC). A autora em sua pesquisa documental registrou os processos, movimentos e 

procedimentos do FNDE e do programa em 1995 até o ano de 2015 e buscou evidenciar o “jogo 

de influências estabelecido por grupos que mobilizaram os governos, a ponto de provocar 

alterações no texto da política” e descreve o PDDE como uma “política pública de 

descentralização de recursos da educação que propiciou às escolas o recebimento, a gestão e o 

acompanhamento do uso de recursos públicos.” Segundo a autora, os recursos são transferidos, 

independentemente de “celebração de convênio ou instrumento congênere, de acordo com o 

número de alunos extraído do Censo Escolar do ano anterior ao do repasse”. 



 

 

A autora destaca que em 2008 com o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), o 

MEC, “aproveitando a agilidade operacional do PDDE, ampliou o Programa para realizar 

algumas ações específicas, fazendo uso de sua estrutura de execução descentralizada” foram 

criadas também as “ações agregadas ou complementares” que representam recursos adicionais 

com propósitos específicos que podem ter continuidade ou não. Até o ano de 2008 o repasse de 

recursos do programa PDDE, contemplava somente escolas públicas do ensino fundamental e 

“em 2009, com a edição da Medida Provisória nº 455, de 28 de janeiro de 2009, foi ampliado 

para toda a educação básica, passando a abranger as escolas de ensino médio e da educação 

infantil.” (MAFASSIOLI, 2017, p.23). 

Atualmente segundo Mafassioli (2017 p.24), o PDDE tem por objetivo: 

[...] prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da 
educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, às escolas de 
educação especial qualificadas como beneficentes de assistência social ou de 
atendimento direto e gratuito ao público e aos polos presenciais do sistema 
Universidade Abertas do Brasil (UAB) que ofertem programas de formação inicial ou 
continuada aos profissionais da educação básica. 

Assim, o PDDE engloba diversas ações e tem como objetivo a melhoria da infraestrutura 

física e pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, 

administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho da educação 

básica. Bergamo (2009, p.941) defende a gestão democrática na escola pública de modo 

colegiado “entre todos os membros que compõem a comunidade escolar, formada pelo diretor, 

pelos funcionários, pelos pais de alunos e os próprios alunos”. Assim, acredita que através dos 

conselhos escolares, o colegiado tem o poder de organização para gerar uma autonomia na 

gestão democrática escolar, tanto em nível estrutural quanto em nível pedagógico. 

Pinheiro (2012) enfoca as mudanças que estão ocorrendo no âmbito educacional quanto 

aos programas implementados com ênfase na gestão democrática. A autora ressalta também 

que os recursos do PDDE no caso do PDDE Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana 

(FEFS) sobre o funcionamento das escolas nos finais de semana, segundo os critérios do MEC 

tem “o objetivo de atender às atividades educativas e de recreação para aquisição de material 

permanente. Os recursos financeiros repassados pelo FNDE às UEx compreendem percentuais 

para cobertura de despesas em custeio8 para ressarcimento das despesas de transporte e 

 

8 Categoria de custeio cobre despesas relacionadas à aquisição de material de consumo (materiais de expediente, 
limpeza, construção, etc.) e contratação de serviços (manutenção hidráulica, elétrica, jardinagem, etc.). 



 

 

alimentação dos monitores, materiais didáticos e percentual de despesa de capital9 que 

possibilita a compra de materiais permanentes para escola. 

2.1- A Verba Agregada PDDE Qualidade 

O PDDE Qualidade possui 6 vertentes, os programas: Atleta na Escola, Ensino Médio 

Inovador, Escolas Sustentáveis, Mais Culturas nas Escolas, Emergencial para o Estado do Rio 

de Janeiro e o Mais Alfabetização. 

A verba agregada PDDE Qualidade é uma das metas do Programa Emergencial de 

Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios que de acordo com o site do 

MDS (Ministério do Desenvolvimento Social), foi estabelecido entre o nível federal, governos 

do estado e município do Rio de Janeiro um diálogo com as demais pastas da área social com 

intuito de articular as ações realizadas tanto nas escolas quanto na assistência social às ações 

policiais e militares visando a prevenção da violência. Segundo o livreto do Programa 

Emergencial no site do MDS compreende a parcela da aplicação dos recursos para o Ministério 

da Educação: 

27,5 milhões do Programa Dinheiro Direto na Escola. Os recursos foram divididos da 
seguinte forma: R$ 17,3 milhões para o estado do Rio de Janeiro e R$ 10,2 milhões 
para a capital. Serão contempladas 785 escolas da rede pública, sendo 445 estaduais 
e 340 na capital carioca. A previsão é atender a um total de 500 mil alunos. O objetivo 
é estimular a permanência de jovens nas escolas, por meio de atividades 
complementares, especialmente aos finais de semana. Serão oferecidos serviços de 
acompanhamento pedagógico, aulas de artes, cultura, esporte e lazer. (Brasília, 2017) 

O Decreto nº 9197 de 14 de novembro de 2017 instituiu o Programa que envolve o 

trabalho de vários ministérios do Governo Federal em regime de colaboração com os entes 

federados: estado e município objetivando a prevenção da violência ampliando as políticas 

educacionais através de ações sociais. Segundo o artigo 3º, O Programa tem como objetivo a 

promoção da ampliação das políticas sociais de formação e qualificação profissional, atividades 

culturais e artísticas, atividades esportivas e de lazer, proteção de direitos humanos, proteção 

social básica e especial, atenção à saúde, oferta de atividades educacionais e garantia dos 

direitos das mulheres.  

O programa apresenta vertentes distintas e complementares para a área social e 

segurança, no que tange a escola, é de suma importância pontuar que o objetivo da ampliação 

do tempo dos alunos por meio das atividades complementares, não contempla a objetivação da 

 

9 Deve ser empregada na aquisição de materiais permanentes (eletrodomésticos, computadores, mobiliário, etc.). 



 

 

meta 6 do PNE (2014-2024) que estipula 50% as escolas públicas em tempo integral ou 25% 

dos alunos matriculados. O aumento do tempo diário de permanência dos alunos na escola  no 

PDDE Qualidade Emergencial, não menciona a meta 6 como uma das estratégias para um salto 

qualitativo na educação e  aumento gradativo e contínuo dessas atividades. Como se trata de 

um Programa com temporalidade determinada, conota que interesses distintos entre as pastas 

do governo, estejam mais voltados para a questão do social e não propriamente associá-lo ao 

PNE. Contudo, é fundamental a tratativa da questão da infraestrutura das escolas, bem como 

seus recursos materiais necessárias para a ampliação da jornada para o mínimo de 7 horas 

diárias de permanência dos alunos. A ampliação o tempo escolar objetiva exercer impactos 

positivos no aprendizado fazendo com que os alunos aprofundem seu envolvimento com a 

escola.(Sousa, G.J.A;  Espírito Santo, N.C; Bernado, E.S, 2015, p. 151). 

Conforme descrito no artigo 5º, o Comitê-Executivo do Programa é coordenado pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social, foi composto por representantes dos seguintes 

Ministérios: Justiça e Segurança Pública, da Defesa, Educação, Cultura, Saúde, Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, Esporte, Direitos Humanos e Secretaria de Governo da Presidência 

da República com participação considerada “prestação de serviço público relevante” e não 

remunerada (§3º). 

O Ministério da Educação (MEC) por meio da Resolução MEC n°18 de 27 de dezembro 

de 2017 do PDDE Qualidade, faz menção à Lei 9394/96 que determina a ampliação progressiva 

do período de permanência na escola, e às metas 6 e 7 do PNE (Plano Nacional de Educação) 

que determinam a melhoria da qualidade do fluxo escolar e da aprendizagem. Segundo Araujo 

(2010, p.233): 

Se o Estado é o responsável por assegurar à população o conjunto  dos direitos sociais 
e, especificamente, o direito à educação, a sua forma de organização político-
administrativa, a forma como distribui territorialmente o poder, a forma como 
estabelece relações com as unidades subnacionais e a forma como distribui recursos 
tributários para essas unidades têm implicações diretas na implantação das políticas 
de ampliação do acesso, da permanência e da qualidade na escola, que constituem o 
direito à educação. 

A Resolução nº 18 prevê a ampliação da permanência também nos finais de semana 

como estratégia para redução da exposição dos alunos a ambientes denominados criminais, 

oferecendo atividades recreativas, esportivas e culturais expandindo a jornada dos alunos em 

oito horas semanais com atividades complementares pedagógicas integradas ao Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da Instituição, realizadas por voluntários denominados monitores, que 

receberão uma ajuda de custo para alimentação e transporte sob supervisão de um articulador. 



 

 

Esse articulador pode ser o coordenador pedagógico, professor ou possuir cargo equivalente 

com carga horária mínima de 20 horas semanais e precisa estar em efetivo exercício 

preferencialmente lotado na escola. 

Cabe ao articulador, coordenar e organizar as atividades do programa que serão 

realizadas na escola, promover a integração entre a escola e a comunidade e prestar informações 

acerca do desenvolvimento das atividades desenvolvidas. Conforme o objetivo da Resolução 

nº 18 no Capítulo 1, artigo 1º, os recursos financeiros destinados serão repassados nos moldes 

operacionais e regulamentares do PDDE às escolas públicas municipais, desde que possuam 

alunos matriculados nos anos finais do ensino fundamental ou médio, localizadas na região 

metropolitana do Rio de Janeiro para a realização de atividades complementares especialmente 

nos finais de semana podendo estas serem de acompanhamento pedagógico ou no campo das 

artes, cultura, esporte e lazer. A referida Resolução traz em seu inciso 1º, que os recursos serão 

repassados às Unidades Executoras (UEx) para contribuir com a realização das ações no 

período de seis meses pelo menos, oito horas semanais (BRASIL, 2017). 

Em pesquisa exploratória no Comitê Regional da 7ª Coordenadoria Regional de 

Educação, que trata das verbas federais junto às Unidades Escolares, conversei com a 

representante deste setor denominada E. para obter informações acerca das ações do PDDE 

Qualidade no ano de 2018 nesta Coordenadoria. Obtive informações que muito contribuíram 

para que eu pudesse mapear tanto as escolas e suas ações no programa, quanto delimitar a 

escolha da vertente do PDDE Qualidade, o Programa Emergencial para o Estado do Rio de 

Janeiro a ser pesquisada. Segundo a responsável do Comitê Regional, no ano de 2018, 99 

Unidades Escolares na 7ª CRE receberam recursos do PDDE Qualidade, sendo 50 escolas na 

ação do Mais Alfabetização, com objetivo de reforço escolar para alunos do 1° ao 5°ano, e 49 

escolas do Programa Emergencial, que teve como objetivo a correção de fluxo dos alunos do 

6° ao 9° ano. Segundo E., o planejamento é participativo com o CEC, que delineia junto com o 

gestor escolar todas as ações do programa, iniciando com o planejamento até a prestação de 

contas. 

As informações abaixo foram extraídas do Relatório de Atividades do Comitê- 

Executivo do Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os 

seus Municípios, referente ao 1° trimestre/20181021, e sintetiza as ações do programa realizado 

 

10 Disponível em: www.mds.gov.br. 



 

 

nas escolas da 7ª Coordenadoria Regional de Educação no ano de 2018, seus objetivos e 

finalidades. De acordo com o documento citado o objetivo do Programa consiste em destinar 

recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE, às escolas públicas 

municipais, localizadas no município do Rio de Janeiro, e estaduais, localizadas na região 

metropolitana do Rio de Janeiro, que possuam alunos  matriculados nos anos finais do ensino 

fundamental regular ou no ensino médio regular registrados no censo escolar de 2016, a fim de 

suplementar e/ou promover a de atividades especialmente realização complementares, 

realizadas nos finais de semana, tanto de acompanhamento pedagógico quanto nos campos das 

artes, cultura, esporte e lazer. Os recursos serão repassados por intermédio das Unidades 

Executoras Próprias - UEx das escolas, para contribuir com a realização de ações 

complementares por, pelo menos, oito horas semanais, no período de seis meses, no âmbito do 

Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus municípios. 

No tocante à finalidade, os recursos financeiros serão repassados às UEx para cobertura 

de despesas de custeio e de capital, devendo ser empregados: 

1. na aquisição de materiais permanentes e de consumo e na contratação de serviços 

necessários às atividades previstas nesta Resolução; e 2. no ressarcimento de despesas com 

transporte e alimentação dos monitores responsáveis pelo desenvolvimento das atividades. Na 

hipótese de despesas na forma do inciso II, o valor será de R$ 130,00 (cento e trinta reais) 

mensais por voluntário, por até seis meses de atividades desenvolvidas. O ressarcimento de que 

trata o inciso II será efetuado ao monitor mediante apresentação de Relatório e Recibo Mensal 

de Atividades Desenvolvidas por Voluntário, o qual deverá ser mantido em arquivo pela UEx 

pelo prazo e para os fins previstos nas normas vigentes do PDDE. 

O manual do PDDE para UEx com orientações para prevenção de falhas, publicado no 

mês de dezembro de 2018, traz em sua apresentação, o objetivo de prevenir a ocorrência de 

falhas e “impropriedade na gestão de recursos” (BRASIL, 2018,p.5). O referido documento, 

segundo o FNDE aponta as legislações das verbas agregadas, sinaliza para melhores práticas e 

indica possíveis riscos, pretendendo auxiliar os membros das UExs no planejamento, na 

execução e na prestação de contas. 

A construção do manual teve como base no volume 1, as constatações das ações que 

foram realizadas nos últimos anos pelos orgãos controladores e de fiscalização que foram 

elencadas após os relatórios da Controladoria Geral da União (CGU) e da Auditoria Interna do 

FNDE (AUDIT/FNDE). O PDDE hoje conta com as verbas agregadas: PDDE Estrutura com 



 

 

duas vertentes sendo o Programa Água na Escola, o Escola Acessível, Escola do Campo e PDE 

Escola. O PDDE Integral denominado Novo Mais Educação e o PDDE Qualidade objeto deste 

estudo. 

O PDDE Qualidade possui 6 vertentes, os programas: Atleta na  Escola,  Ensino Médio 

Inovador, Escolas Sustentáveis, Mais Culturas nas Escolas, Emergencial para o Estado do Rio 

de Janeiro e o Mais Alfabetização. Segundo a SME (Secretaria Municipal de Educação) são 

objetivos do Programa (informação pessoal)1122: Suplementar e/ou promover a realização de 

atividades complementares tanto de acompanhamento pedagógico quanto nos campos das artes, 

cultura, esporte e lazer; a fim de fomentar a permanência do estudante na escola. Essas 

atividades podem ser realizadas no contraturno, pós-turno ou finais de semana. 

 

11 SME/Comitê Regional de Educação. Mensagem recebida por comitecre07@rioeduca.net em 20 de abril de 2019. 



 

 

 

III - DIMENSÕES DA PESQUISA 

A abordagem do ciclo de políticas utilizada nesta pesquisa para análise da política do 

Programa PDDE qualidade foi formulada pelos ingleses Stephen Ball e Richard Bowe na 

década de 1990 e, na sua primeira versão, constituía-se em três facetas: a política proposta, a 

política de fato e a política em uso. A política proposta é permeada de intenções, não só do 

governo, mas de todos os atores envolvidos, inclusive os departamentos educacionais e as 

intenções da escola. A política de fato dá forma à política proposta, é apresentada nos textos 

políticos, normatizando a política a ser posta em prática, já a política em uso, refere-se ao 

conjunto das práticas e discursos que brotam no contexto de implementação da política. 

Essa primeira abordagem do ciclo de políticas de Ball e Bowe, foi repaginada em 1992 

pelos pesquisadores, pois acreditaram que a constituição em três facetas empregava a conotação 

de conceitos restritos e uma lógica linear. Nesta nova versão, considerando que a análise de 

políticas consiste na interpretação da prática dos que atuam, como também no discurso de 

formação política, o ciclo passa a ser traduzido em contextos de influência, de produção de 

texto e da prática. É no contexto de influência que se constroem os discursos, as políticas são 

começadas e os grupos de interesses disputam para legitimar seus discursos, sendo o espaço no 

qual a disputa está permeada na influência das finalidades sociais e diferentes grupos 

hegemônicos discutem seus objetivos distintos. 

O contexto de produção de texto está intimamente ligado ao contexto de influência, é 

nesse contexto que há a tradução do discurso das políticas para uma linguagem de interesse 

público que pode ser apresentada em variadas formas, podendo até ser contraditória. 

Essas formas de apresentação da política discutida em textos, podem ser representadas 

por textos e pronunciamentos oficiais, vídeos, comentários, entre outros. É importante ressaltar 

que segundo Mainardes (2006, p.52-53): “Assim políticas são intervenções textuais, mas 

carregam limitações materiais e possibilidades. As respostas a esses textos têm consequências 

reais”. É no contexto da prática que os textos são experienciados e as políticas ressignificadas, 

os efeitos são produzidos envolvendo a interpretação dos textos normativos para a realidade. 

Posteriormente, o ciclo de políticas foi expandido acrescentando mais dois contextos: o de 

resultados/ efeitos e o da estratégia política.



 

 

 

Cabe destacar que não há hierarquia entre os contextos, justificando a ideia de ciclo. Há 

uma inter-relação entre os contextos, o que origina diferentes práticas de uma mesma política 

que pode vir ou não a modificar o pensamento hegemônico estabelecido na constituição da 

política. Esta pesquisa pretende analisar o contexto da prática da atuação dos Conselhos 

Escolares de duas Escolas Municipais bem como o contexto dos resultados/efeitos locais da 

política do PDDE Qualidade já executada. É no contexto dos resultados/efeitos que é possível 

analisar os efeitos denominados por Ball como de primeira ordem, sendo estes os efeitos em 

lugares específicos e proporcionam mudanças na prática (MAINARDES,2006,p.55). 

Segundo Ball (2016) a formulação da política é um processo de “compreensão e 

tradução.” A forma como os indivíduos vão encenar as políticas e colocá-las em prática é o 

mesmo, e utiliza o sentido teatral para referir-se à noção de que um texto, no caso as legislações 

e decretos podem ser apresentados e representados de diferentes maneiras. Para Ball, policy 

enactment “pode ser entendido como as políticas são encenadas, colocadas em ação.” Assim, 

afirma (2016, p.20): 

Nas escolas, existem interações e acomodações entre as políticas obrigatórias. As 
histórias institucionais e os compromissos - isso faz parte do trabalho de interpretação 
e tradução. No entanto, poucas políticas chegam totalmente formadas e os processos 
de atuação da política também envolvem tarefas específicas (adhoc)23 , empréstimos, 
reordenação, deslocamento, adequação e reinvenção. 

A 36ª Reunião Nacional da ANPEd12 (Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação), cujo Tema: Sistema Nacional de Educação e Participação Popular: 

Desafios para as Políticas Educacionais explicita a experiência do neoliberalismo, debate o 

papel o Estado nesta, como aquele que apresenta as políticas como contratante, financiador, 

estabelecendo metas. A política vira commodity, algo para comprar e vender em que 

consultores, financiadores e especialistas estão no coração desse processo que o autor denomina 

“companhias do conhecimento.” O evento chama atenção dos pesquisadores da área para que 

pensem para além das burocracias e os convida a pensar a política feita e divulgada dentro de 

redes, heterarquias. A heterarquia de acordo com Ball (2013, p.178) apud Nóbrega (2016, 

p.25): 

[...] é uma forma de organização, na qual se aplicam “diferentes ligações 
ballhorizontais as quais permitem que diferentes elementos do processo político 

 

12 Ad hoc é uma expressão latina cuja tradução literal é "para isto" ou "para esta finalidade". Fonte: pt.m.wikipe-
dia.org.  



 

 

cooperem” (p.178) ou se complementem. A heterarquia se encontra entre a 
‘hierarquia e a rede’ e é uma forma de cooperação e de otimização dos diferentes 
critérios de sucesso. 

À época seus estudos buscavam entender as novas formas de fazer a política além do 

Estado-nação e conexões entre os autores que fazem a política. Segundo Ball (2016, p.46), o 

modo como as políticas são vistas e compreendidas depende do lugar figurativo que os “atores 

das políticas” se encontram. 

O ciclo de políticas em ação exige que o pesquisador examine as interações entre os 

fatores macro e micro e numa perspectiva pós-estruturalista que tem como características: 

engajamento crítico, focalização nas práticas cotidianas, novos princípios educativos, 

heterogeneidade e pluralismo entre macro e microcontextos. 

O contexto da prática dos conselhos escolares das Escolas Municipais pesquisadas, 

serão analisados junto ao Programa PDDE Qualidade à medida em que os atores ressignificam 

e reinterpretam as diretrizes governamentais, de cada realidade vivenciada, atribuindo cada qual 

um novo sentido à política formulada. 

No contexto da prática, segundo Mainardes (2006), as políticas estão sujeitas à 

negociação de conflitos e envolvem sobretudo que os textos políticos sejam recontextualizados 

para a realidade da prática local. Assim, a partir da particularidade de cada instituição, são 

produzidos efeitos que podem ou não alterar a política original. 

Segundo Ball (2007), o ciclo de políticas é um método que não tem intenção de explicar 

as políticas, mas uma “maneira de pesquisar e teorizar as políticas” (p.305), utilizando conceitos 

diferentes do tradicional. O autor apresenta os conceitos diferentes de encenação e atuação que 

rejeita a ideia de implementação de políticas como se ocorresse num processo linear, 

hierarquizado que conduzisse à uma mesma prática. Os contextos trazidos por Ball, são 

modalidades que se interpenetram, sendo complexo o processo de tradução das políticas, e é 

neste fazer acontecer, na ação que é produzido o contexto da prática que esta pesquisa propôs 

analisar. Para Ball (2007) apud Marcondes e Mainardes (2009): 

É quase como uma peça teatral. Temos as palavras do texto da peça, mas a realidade 
da peça apenas toma vida quando alguém as representa. E este é um processo de 
interpretação e criatividade e as políticas são assim. A prática é composta de muito 
mais do que a soma de uma gama de políticas e é tipicamente investida de valores 
locais e pessoais e, como tal, envolve a resolução de, ou luta com, expectativas e 
requisitos contraditórios – acordos e ajustes secundários fazem-se necessários (p.305).



 

 

 

As políticas educacionais quando pensadas e formuladas, costumam demonstrar pouco 

“reconhecimento de variações de contexto, em recursos ou em capacidades locais”, portanto, 

seus resultados, entendidos como extensão da prática, produzirão efeitos distintos. Os efeitos 

produzidos, expressos nos resultados apresentados do contexto da prática, podem ser de 

primeira ou segunda ordem. Os resultados de primeira ordem, são aqueles que modificam ações 

ou comportamentos locais dos que atuaram na prática da política ou programa. Já os resultados 

de segunda ordem, estão relacionados às mudanças de padrão social e seus impactos no que 

tange às oportunidades, justiça social e mudanças nos padrões de acesso social (MAINARDES, 

2006). 

A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa exploratória a fim de atingir o objetivo 

geral do projeto, propondo uma análise da atuação dos conselhos escolares em diferentes 

espaços fazedores de políticas, delineando as características dos grupos, a ocorrência e 

frequência dos fenômenos observados no campo, conforme afirmam Silveira e Córdova (2009, 

p.31) “A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com 

o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc”. 

Os procedimentos metodológicos foram divididos em etapas, tendo sido a primeira a 

definição do objeto, cujo percurso se deu através da revisão de literatura no banco de teses e 

dissertações da CAPES para contextualizar a pesquisa dentro das lacunas e/ou fragilidades 

encontradas nos resultados sobre o tema. "A pesquisa qualitativa, enfatiza uma multiplicidade 

de métodos, implicando uma abordagem interpretativa ou naturalista em relação ao seu objeto 

de estudo. Isto significa que os pesquisadores qualitativos estudam as coisas em seu contexto 

natural, tentando atribuir um sentido ou interpretar o fenômeno, segundo as significações que 

as pessoas lhe dão." (DENZIN & LINCOLN,1994:2 apud POUPART, 2008, p.90). 

A segunda etapa compreendeu a pesquisa de campo iniciada com a pesquisa 

exploratória na 7ª CRE com o propósito de nos inteirarmos sobre as ações realizadas com com 

os CECs e as proposições oriundas da SME. Em seguida, procedeu-se à coleta de dados junto 

às Unidades Escolares com a observação do campo foi combinada com observação livre, 

entrevistas semiestruturadas aplicadas aos membros dos conselhos, e análise de documental 

(Resoluções, Decretos, Portarias e Atas), com a finalidade acompanhar a atuação dos conselhos 

de duas escolas municipais que serão denominadas: Escola A e Escola B, ambas pertencentes 

à 7ª Coordenadoria Regional de Educação (7ªCRE) incluídas no Programa PDDE Qualidade no 

ano de 2018. A terceira etapa foi a análise dos dados coletados no campo, realizado através do 



 

 

método de triangulação. Na análise de triangulação, o modus operandi está pautado na 

articulação de três aspectos: dados empíricos (coletados na ida campo), análise da conjuntura 

(como os indivíduos percebem a realidade inserida) e diálogo com os autores articulando-se 

dialeticamente para análise dos dados. “Quando buscamos diferentes maneiras para investigar 

um mesmo ponto, estamos usando uma forma de triangulação” (ALVES- MAZZOTTI, 2002, 

p.173). 

O contexto da pesquisa está inserido nas práticas de atuação da escola, porém, 

objetivamos a atuação dos conselhos escolares das duas escolas municipais especificamente no 

Programa PDDE Qualidade. Antes de adentrar no contexto dessas práticas de atuação, foi 

necessário perceber outros elementos para compor o córpus tendo sido feita uma pesquisa 

exploratória com entrevista à responsável pelo Comitê Regional de Verbas Federais, para 

compreender como o referido Programa chegou às escolas e como/quais orientações foram 

repassadas para implementação, bem como seu objetivo principal, e a entrevista com a 

responsável pelos CECs que atua na Gerência de Supervisão e Matrícula (GSM), ambas da 7ª 

CRE. 

A Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro (SME/RJ), está 

estruturada em 11 (onze) Coordenadorias Regionais de Educação. A 7ª CRE escolhida para 

realização da pesquisa compreende os bairros: Barra da Tijuca, ltanhangá, Vargem Pequena, 

Vargem Grande, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, Taquara, Cidade de Deus, Freguesia, 

Rio das Pedras, Tanque, Curicica, Pechincha, Praça Seca e Vila Valqueire e a escolha por esta 

em específico, se deu pelo fato da mesma abranger um número considerável de bairros em 

relação às demais CREs e por abranger bairros tanto de classe média e alta como os 

considerados carentes. 

Tabela 2 - Subdivisões de Unidades 

Unidades Escolares Total 

Escolas Municipais 103 

EDI (Espaço de Desenvolvimento Infantil) 36 

Creches 23 

CIEP (Centro Integrado de Educação Pública) 12 

Unidades de Extensão 05 

Total geral 179 

Fonte: 7ª CRE



 

 

 

A delimitação da pesquisa considerou o objetivo principal de “investigar como os 

conselhos escolares das Escolas Municipais da Cidade do Rio de Janeiro atuam e contribuem 

para o fortalecimento das práticas escolares junto ao PDDE Qualidade”, assim, foram 

escolhidas do universo total de 99 (noventa e nove) Unidades Escolares recebedora dos recursos 

do PDDE Qualidade/Ações Emergenciais, duas escolas inseridas em pelo menos três itens do 

critério de seleção elencados na tabela 2. 

Tabela 3 com critérios definidos para seleção das (duas) Unidades Escolares: 

Tabela 3 - Critérios de seleção 

A Escolas que possuíam o CEC composto por todos os segmentos sem vacância. 

B Escolas com referência em gestão democrática na 7ª CRE. 

C Escolas pertencentes à territórios (localidade) distintos. 

D O interesse da escola em participar da pesquisa. 

Fonte: A pesquisadora (2018) 

O critério de seleção (A) constante da tabela 5, preconiza Unidades Escolares que no 

segmento "alunos" os mesmos tenham mais que 9 (nove) anos de idade e o critério (C) foi 

incluído para possibilitar a comparação das análises obtidas em escolas localizadas em 

territórios distintos. 

Sobre os sujeitos da pesquisa, no projeto tínhamos a pretensão de encontrar nas escolas 

a composição dos segmentos representativos no Conselho Escola Comunidade de cada Unidade 

Escolar que segundo o art. 8 da Ata de Reforma1314 dos CECs: 

Art. 8.º O CEC será composto pelos segmentos abaixo, com mandato de dois anos, e 
pelo Presidente Nato, representado pelo Diretor da Escola, que terá mandato de três 
anos: - 3 Professores e/ou Especialista de Educação; - 2 Responsáveis; (ou 4 
responsáveis, para Unidades Escolares que não possuam alunos com até 9 anos); - 2 
Alunos; (ou sem representação de alunos, no caso de Unidades Escolares que só 
possuam alunos menores de 9 anos); - 1 Funcionário; - 1 Representante da Associação 
de Moradores, indicado pela própria Associação de Moradores (p.2). 

Composição dos CECs nas Unidades Escolares, descrito na Tabela 4: 

 

 

 

13 Disponível em: https://www.rcpjrj.com.br/pdf/diversos/modelo-de-ata-de-reforma-do-estatuto-do- cec.pdf 
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Tabela 4: 

 

Segmento Total de membros 

Presidente 01 

Professor 03 

Responsável 02 

Alunos 02 

Funcionários 01 

Representante da Associação de Moradores (Se houver) 01 

Total de componentes do CEC por Escola 10 

Fonte: A pesquisadora (2018) 
 

Apontamos que foi observado que a composição dos CECs nas escolas, apresentaram 

representatividade em número inferior ao constante na Ata de Reforma, nos segmentos: 

professor, responsável e aluno, porém, não há para fins jurídicos de registro no RCPJ qualquer 

impedimento. Observamos no que concerne a participação dos condicionantes externos às 

escolas que não há representatividade das Associações de moradores nas duas escolas, o que 

segundo Paro (2016) parece uma relativização sobre a consideração desses movimentos 

enquanto mecanismos facilitadores da população na gestão da escola” (p.84). Optou-se pelo 

anonimato das escolas e dos participantes, designando no corpo do texto, as Escolas por A e B, 

e os participantes nomeados pelo segmento seguido da letra A ou B de acordo com a escola que 

pertence. O total de sujeitos da pesquisa foram 12 (doze), e as Escolas A e B apresentaram a 

mesma composição representativa dos CECs. 

Para investigar como os Conselhos Escolares atuam nas Escolas Municipais 

selecionadas para esta pesquisa de cunho qualitativo, os instrumentos utilizados para a coleta 

de dados foram: análise dos documentos pertinentes ao Conselho Escola Comunidade e ao 

Programa Dinheiro Direto na Escola com os objetivos de: nas Atas da escola verificar e analisar 

os níveis de participação e incidência de reuniões com registro; nas Resoluções, Decretos e 

Portarias: Analisar criticamente os documentos em nível nacional (MEC) e Municipal 

(SME/RJ), partindo da dimensão mais ampla para a local, Observação livre com registro no 

diário de campo, que possibilitou o direcionamento do olhar ao objeto de estudo. A observação 

visava contemplar os seguintes itens: condições físicas e materiais da Unidade Escolar, breve 

dinâmica do cotidiano escolar, as características dos membros da comunidade escolar (Equipe 

gestora, professores, alunos, funcionários e responsáveis) pertencentes ao CEC e a entrevista 

semiestruturada. 



 

 

Os fenômenos ocorridos na observação do cotidiano das Escolas Municipais, foram 

registrados em diário de campo que "consiste no relato escrito daquilo que o investigador 

presencia, ouve, observa e pensa no decorrer do recolhimento dos dados"(CASTRO; 

FERREIRA; GONZALEZ, 2013, p.49). 

Inicialmente, fora planejado entrevistar os indivíduos presencialmente. Entretanto, 

realizou-se em presencial, apenas com as Diretoras das Escolas A e B e a responsável da Escola 

A, em função do período escolar em que a pesquisa ocorreu, ocasião em que a rotina escolar 

estava voltada para o término do ano letivo. Obedecendo o documento TCLE (termo de 

consentimento livre e esclarecido) apresentado aos participantes da pesquisa, que considerou 

como um dos riscos mínimos: a interferência na rotina dos sujeitos e visando minimizar 

quaisquer desconfortos, e garantir a coleta dos dados, as entrevistas seriam entregues aos 

membros dos CECs para serem preenchidas em minha ausência, em local confortável e com 

liberdade aos participantes e recolhidas a posteriori. 

As entrevistas semiestruturadas foram entregues aos sujeitos participantes da pesquisa 

que compõem o CEC das 2 (duas) Escolas Municipais: Diretores (2), Professores (4), 

Funcionários (2), Responsáveis (2) e Alunos (2), objetivando a apreensão da percepção dos 

sujeitos e das formas como os CECs têm encenado as políticas e atuado junto à gestão da escola 

seguindo roteiro posteriormente definido. Os representantes das Associações de moradores não 

participaram da pesquisa por não serem atuantes no CEC segundo as Diretoras das Escolas A e 

B. O roteiro de entrevistas foi elaborado a partir dos objetivos específicos. 

É de extrema importância ressaltar, ainda, que as respostas apresentadas pelos 

segmentos entrevistados – funcionário, responsável e aluno – demonstram que as perguntas a 

eles apresentadas não foram respondidas de forma aprofundada, ocasionando na apresentação 

de respostas curtas e objetivas, o que impossibilitou uma análise minuciosa e detalhada das 

respostas apresentadas, ante a superficialidade destas. 

Os dados coletados no campo foram tratados num primeiro momento em uma pré-

análise no qual se estabeleceu contato com o material, sendo lido e relido até que seu conteúdo 

fosse impregnado para então categorizá-lo (TURATO, 2003). Após as leituras flutuantes das 

transcrições das 3 (três) entrevistas realizadas na Escola A com a Diretora e Responsável e na 

Escola B com a Diretora e das 12 (doze) entrevistas escritas entregues pelas: 2 (duas) Diretoras, 

4 (quatro) Professores, 2 (dois) Funcionários, 2 (dois) Responsáveis e 2 (dois) Alunos, da 

análise da documental e dos registros de observação, compôs-se o córpus  da pesquisa. A 



 

 

categorização do material, intentou  a partir do critério de relevância. Esse critério foi escolhido 

pelo fato dos relatos e das respostas das entrevistas apresentarem encaminhamento às 

discussões dos pressupostos iniciais do projeto. (TURATO, 2003). 

Sobre as Categorias de análise, a partir da organização do material coletado, destacaram-

se os temas recorrentes, buscando entrelaçar aos objetivos específicos propostos para a 

pesquisa, a saber: 

Temas recorrentes Objetivos específicos 
relacionados 

Autores 

 
Rotina de participação do CEC 

nas escolas A e 
B/Dificuldades em intensificar 
a participação dos conselhos 

na visão dos gestores das 
escolas A e B. 

Investigar como são 
estabelecidas as rotinas de 
participação e atuação no 

contexto escolar dos Conselhos 
nas Escolas Municipais do Rio 

de Janeiro. 

 
 

Juan Bordenave 
 
 

Pedro Demo 
 

Maria da Glória Gohn 

   
Heloisa Luck 

 
O contexto da prática do 

PDDE Qualidade/Encenação 
da política do PDDE 

Qualidade nas escolas A e B. 

Verificar como os CECs 
enquanto “atores políticos” que 
são, conforme conceito de Ball 
(2016) encenaram a política do 

PDDE Qualidade. 

 
 
 
 

Stephen Ball 

 

A análise de dados foi realizada em momentos que se interpenetraram sendo eles: a 

organização do material coletado (dados das entrevistas, registros do diário de campo e 

documental); a leitura do corpus de análise, ou seja, dos dados obtidos na coleta, e destacadas 

as palavras de maior incidência para constituírem categorias que permitiram unir, classificar e 

validar as respostas dos instrumentos coletados. Feita a análise das entrevistas, identificou-se 

características, e padrões nas mensagens de maneira sistemática e objetiva. Para Castro; Ferreira 

e Gonzalez (2013), "a análise sendo feita ao longo da coleta de dados tem a vantagem de poder 

mudar os rumos da coleta sempre que os instrumentos forem julgados inadequados ou que as 

hipóteses forem fracas, ou ainda que os indicadores forem mal escolhidos" ( p.62). 

3.1- Caracterização das escolas 

A denominada Escola A, está localizada num condomínio no bairro da Barra da Tijuca, 

considerado de classe média alta, e atende aos alunos dos bairros de Jacarepaguá, Vargem 

Grande, Vargem Pequena e Recreio dos Bandeirantes. A escola funciona em três turnos: manhã, 



 

 

tarde e noite (Educação de Jovens e Adultos), totalizando em média 1059 alunos. Ao longo do 

ano tiveram duas formaturas de PEJA, o que reduziu o número de alunos em menos quarenta 

na primeira formatura, e a mesma média de alunos formandos na segunda formatura. No total 

são 35 (trinta e cinco) turmas: 12 (doze) no 1º e 2º turno cada e 11 (onze) no 3º turno. Pela 

manhã, são atendidos os alunos do 6º ao 9º ano e dois Projetos Cariocas (Carioca I e Carioca 

II).  

Os alunos são distribuídos nos turnos de acordo com a faixa etária, com o objetivo de 

oferecer um recreio mais agradável e seguro, segundo a Diretora. À tarde, são três turmas de 6º 

ano, seis turmas de 7º ano, uma turma de 8º ano e uma de 9º ano e, no horário noturno, a 

Educação de Jovens e Adultos. As justificativas para o atendimento das turmas de 8º e 9º anos 

no horário da tarde são peculiares: 

Por que temos essas turmas de 8º e 9º ano à tarde? A turma de oitavo, a CRE nos 
solicitou que ela fosse aberta já pertinho do início do ano letivo, e a gente é claro que 
acolheu! E o 9º ano, a gente sempre precisa ter uma turma à tarde porque muitos 
alunos fazem o Colibri de manhã, então eles vão lá pra Sulacap, tem aula lá e vem à 
tarde. O Colibri é onde eles estudam pra fazer a prova da Aeronáutica, do Exército....É 
um projeto da SME, e temos o Carioca I à tarde que corresponde ao 6° e ao 7° ano. À 
noite temos do 1° ao 9° ano, o PEJA I que corresponde ao 1º segmento, uma turma de 
alfabetização e duas turmas do final (4º e 5º ano) e temos duas turmas de cada que a 
gente chama de PEJA II, então temos uma que corresponde ao 6º , uma que a gente 
chama de intermediário do 6º ao 7º e duas de 7º ano, e uma de 8º ano, uma de 
intermediário de 8º e 9º e duas turmas de 9º ano. (Diretora da Escola A, 2020). 
 

O horário de funcionamento é das 07:00 às 22:00h e possui um quadro funcional com 

55 professores e 16 funcionários. A área física possui 3 pavimentos: térreo, 1º e 2º andares, 12 

salas de aula, laboratório de Ciências, sala de dança, laboratório de informática, sala de leitura, 

pátio interno, refeitório e quadra poliesportiva coberta. 

Em visita à escola, vi alunos no pátio, interagindo e outros em atividade na quadra 
poliesportiva. Fui recebida por um funcionário que prontamente abriu o portão, 
identifiquei-me e o mesmo, indicou o caminho para a secretaria. A y89ç 7-escola 
passa vivacidade, os murais todos prontos  e com trabalho dos alunos, além dos que 
contém informativos, inclusive das prestações de contas dos recursos à comunidade. 
Ao dirigir-me à secretaria, fui recebida pelo Diretor Adjunto pois a diretora estava 
finalizando um atendimento à responsável. Enquanto aguardava, observei uma 
dinâmica bastante movimentada na secretaria de modo organizado. A Diretora é 
acessível, a sala onde fica sua mesa e do Adjunto, possui também armários e a porta 
está sempre aberta e não caracteriza um “gabinete” (Diário de campo – dia 
11/11/2019). 

A Diretora da Escola A é nova na função, mas já atua na Unidade Escolar desde 

setembro de 2016 na função de professora orientadora do PEJA (Programa de Educação de 

Jovens e Adultos), posteriormente trabalhou como Diretora Adjunta de janeiro de 2018 até 



 

 

fevereiro de 2019 quando assumiu a Direção Geral em função da aposentadoria da Diretora 

anterior. Ambas foram eleitas pela comunidade e compunham a mesma chapa, estando a 

Diretora da Escola A, no exercício do mandato da eleição com a antiga Diretora. 

A escola trabalha com diversos projetos em parcerias com Universidades e voluntários 

locais. A Escola B está localizada no bairro do Pechincha em Jacarepaguá e atende em média 

337 alunos do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental, oriundos dos bairros Pechincha, Taquara, 

Tanque e Cidade de Deus em sua maioria. Possui quatro pavimentos, térreo e mais três andares. 

São quinze salas de aula, 1 laboratório de ciências, 1 laboratório de informática, 1 sala de leitura, 

pátio externo e interno, refeitório e quadra poliesportiva. A escola funciona de 07:30h às 14:30h 

em turno único. Em observação ao espaço da escola vemos: 

A escola é limpa, organizada, possui murais com informativos e trabalhos dos alunos, 
o que chama bastante atenção são as paredes grafitadas com desenhos feitos pelos 
alunos nas paredes principais da escola. Partes do muro também grafitados dão um ar 
intimista e acolhedor, com característica de escola “viva” (Diário de campo – Dia 
01/11/2019). 

A Diretora foi indicada pela CRE no ano de 2016, após a Unidade Escolar passar por 

problemas administrativos e disciplinares na gestão anterior. A Escola apresentava um perfil 

completamente diferente do atual, funcionava em dois turnos e atendia um número elevado de 

alunos. No final do ano de 2017, foi eleita pela comunidade escolar, estando, portanto, em seu 

segundo mandato. 

3.2 - Rotina de participação do CEC nas escolas A e B / Dificuldades em intensificar a 

participação dos conselhos na visão dos gestores das escolas A e B. 

Sendo o conselho escolar um espaço aberto, um campo de construção comunitária, a 

participação é, portanto, gratuita. Os componentes dos conselhos destinam seu tempo em prol 

da construção de um coletivo (Werle, 2003). Assim, em relação ao entendimento do CEC, 

trazemos a fala por representatividade de segmentos, considerando observar agrupadamente 

cada segmento e dissociada por escola. 

Escola A: 
Gestora: “Contribuir com a Direção Escolar no planejamento, execução e avaliação 
das ações adotadas nos diversos setores deste espaço pedagógico, na aplicação de 
verbas, dentre outros”. 
Professor 1: “Compreendo que o CEC é uma forma de mantermos a gestão 
democrática nas escolas, na medida que amplia a participação da comunidade escolar 
na gestão administrativa, financeira e pedagógica das escolas públicas. O CEC possui 
uma função de parceria”. 
Professor 2: “Grupo de pessoas envolvidas no processo de educação desta escola”. 
Funcionário: “É um grupo de representantes que envolve a escola e a comunidade 
escolar unidos pelo bom andamento da escola”. 



 

 

Responsável: “É um conselho para tomada de decisões entre a comunidade e a 
escola”. 
Aluno: “Entendo que posso ajudar com a melhoria de nossa instituição e colaborar 
com os professores e direção com o desempenho de alunos junto à família”. 
 
Escola B: 
Gestora: “Acompanhar e propor a tomada de decisões nas questões que envolvem a 
escola e a comunidade escolar”. 
Professor 1: “É um conselho escolar formado por um representante de cada 
segmento.” 
Professor 2: “Um conselho consultivo que tem por finalidade promover a integração 
entre escola-família e comunidade visando a melhoria e a democratização do ensino”. 
Funcionário: “É órgão máximo para a tomada de decisões realizadas no interior de 
uma U.E.”. 
Responsável: “Ajudar no desenvolvimento junto a escola”. 
Aluno: “Nos reunir e tomar decisões juntamente à diretoria para ajuda e melhoria da 
escola”. 

Ao trazermos a fala das gestoras, destacamos um aspecto relevante da Escola A, que 

parece não limitar a atuação do CEC, englobando-o em todos os processos do espaço escolar, 

tanto nos assuntos administrativos quanto pedagógicos, corroborando com Luck (2013) quando 

afirma que a participação pode ocorrer em diversas atividades sugeridas pelo colegiado. A 

percepção do órgão colegiado como mecanismo de gestão da escola, auxiliando na tomada de 

decisão em todos os aspectos através da interação entre comunidade escolar (Luck, 2013) está 

presente no discurso da gestora da Escola B quando trata do acompanhamento e da tomada de 

decisões nas questões que “envolvem a escola e a comunidade escolar”. 

Os professores da Escola A, demonstram compreender que deve haver a função de 

parceria junto à gestão da escola, para manter a gestão democrática, e engloba a importância 

dos envolvidos no processo e educação da escola como um todo. Na Escola B, mesmo sendo 

mais sucinto em sua fala, o mesmo segmento demonstra reconhecer a importância da 

participação de todos a comunidade escolar nos aspectos: consultivo, avaliativo e fiscalizador, 

e a palavra “integração” permeia o discurso formal sobre a finalidade do CEC. Desta forma, a 

fala dos professores das escolas pesquisadas, aproxima-se às teorizações de Gohn (2014) no 

que concerne à participação como fator de integração, e o indício da construção do que Demo 

(1993) denomina como cultura democrática, pressupondo além do cuidado e o cultivo dos 

direitos e deveres nas relações sociais, o processo participativo em funcionamento espontâneo 

e marcado pelo exercício constante da negociação como modo de resolver as situações que 

ocorrem no cotidiano da escola. 

O segmento funcionário da Escola A percebe que o bom andamento da escola se dá 

quando o grupo de representantes estão envolvidos. Já o da Escola B, trata como “órgão 

máximo” no interior da escola. Podemos aproximar os entendimentos à Werle (2003), quando 



 

 

afirma que cada conselho apresenta a face que é estabelecida nas relações, que tanto podem ser 

relações de respeito, construção e compromisso e assim constituir-se nas funções consultivas, 

fiscalizadora e deliberativa ou relações distanciadas e meramente burocráticas. Os responsáveis 

revelam pouco, tendo o da Escola B, resumido ao próprio nome em si, e o da Escola A apresenta 

a “tomada de decisões” como ponto forte da sua percepção. Para os alunos, a “ajuda” é presente 

na fala de ambos, demonstrando assim que reconhecem que a colaboração é fator indispensável 

na atuação dos conselheiros. 

Algumas palavras apareceram com mais evidência nas respostas dadas pelos 

entrevistados das escolas A e B. As palavras com destaque foram: 

 

 

Nesse sentido, concluímos que os membros dos diferentes segmentos têm clareza da 

função do CEC e da importância da participação efetiva de todos para desenvolver melhorias 

na escola de acordo com as demandas surgidas, o que não significa necessariamente que este 

reconhecimento seja posto em prática por todos os segmentos representativos. Para Dublante e 

Neto (2017), só é possível uma participação permanente quando todos reconhecem o papel do 

conselho escolar e a importância da sua representação para o funcionamento da escola. 

Destacamos que, embora a composição do CEC das escolas seja a mesma, há peculiaridades 

em cada colegiado que faz com que apresentem perfis específicos em cada Unidade Escolar. A 

gestora da Escola A exerce a função há menos de um ano, e os segmentos professor, funcionário 

e aluno, há dois anos. O segmento responsável atua por um período de maior extensão, e há dez 

anos contribui para o trabalho da escola e da comunidade. 

Os membros da Escola B apresentam tempo maior de exercício na função, exceto o 

segmento responsável. A gestora, presidente nata do CEC, exerce há quatro anos, uma 

professora há um ano e meio, um professor há dezesseis anos, funcionário mais de cinco anos, 

responsável três anos e aluno um ano e três meses. No intuito de perceber se o tempo de 

exercício pode ou não interferir na rotina de atuação dos conselheiros, foi observado o caso das 

duas escolas que não. Considerando que a participação depende não só da motivação de cada 

indivíduo como também das condições socioinstitucionais (DUTRA, 2017), percebemos que 

as rotinas de participação estão basicamente fundamentadas nas reuniões mensais estabelecidas 

Parceria – Tomada de decisões – Integrar – Ajuda – Acompanhar – 

Contribuir- Pessoas envolvidas – Melhoria da Instituição – Colaborar com 

desempenho 



 

 

no calendário da SME, e estas reuniões revelaram-se como fator impulsionador que propicia 

aos conselheiros uma rotina de encontros para tratar das questões da escola. 

Quanto às tarefas desenvolvidas pelo CEC, os participantes informaram tratar-se de: 

Escola A: 
Professor 1: “Aos conselhos escolares cabe deliberar sobre as normas internas e o 
funcionamento da escola, além de participar da elaboração do Projeto Político 
Pedagógico; analisar as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola, 
propondo sugestões; acompanhar a execução das ações pedagógicas, administrativas 
e financeiras da escola e mobilizar a comunidade escolar e local para a participação 
em atividades em prol da melhoria da qualidade da educação como prevê a 
legislação”. 
Professor 2: “Deliberar sobre questões da gestão da escola no uso das verbas, espaços 
e demais situações em que se faça necessária a participação do CEC”. 
Funcionário: “Participar na aprovação do uso das verbas de acordo com o interesse da 
escola/comunidade e demais necessidades da relação escola/comunidade”. 
Responsável: “Ter atuação conjunta com a Unidade Escolar garantindo que o processo 
educativo tenha foco no aluno”. 
Aluno: “Orientar pais, estudantes, professores, funcionários e movimentos sociais 
sobre o encaminhamento de problemas relacionados à escola, elaborar e estabelecer 
normas e aconselhar e fiscalizar as ações administrativas e financeiras da escola”. 
 
Escola B: 
Professor 1: “Ajudar na gestão administrativa, financeira e até pedagógica da escola. 
O objetivo é colaborar com o funcionamento da mesma de forma democrática”. 
Professor 2: “Integrar escola, família e comunidade para atuarem de forma consultiva, 
avaliativa e fiscalizadora”. 
Funcionário: “O CEC delibera normas internas, analisa as questões encaminhadas 
pelos diversos segmentos, propondo sugestões e mesmo decidindo o que é melhor 
para a escola, participa para onde a verba do governo deverá ser melhor aplicada.” 
Responsável: “Ter atuação conjunta com a Unidade Escolar garantindo que o processo 
educativo tenha foco no aluno”. 
Aluno: “Nos reunir e tomar decisões juntamente à diretoria para ajuda e melhoria da 
escola.” 

Nas entrevistas é presente no relato dos professores da Escola A, que o CEC tem a 

função deliberativa acompanhando as ações em diversos âmbitos, mencionando a participação 

em atividades “em prol da melhoria da qualidade da educação como a legislação prevê”, 

interessando-nos que esta atuação consciente tenha se dado no Programa PDDE Qualidade. Os 

professores da Escola B afirmam que a ajuda, a colaboração e a integração com a comunidade 

escolar atuem de forma democrática, exercendo as funções consultiva, avaliativa e 

fiscalizadora. As concepções apresentadas pelos professores das escolas parecem 

complementares. É prudente pensar que tipo de melhoria na qualidade pode ser alcançada com 

o PDDE Qualidade e sobre qual legislação estamos discorrendo. 

Quanto às formações oferecidas pela 7ª Coordenadoria Regional de Educação, 

evidenciamos que na Escola A dos dois professores presentes no conselho apenas um participou 

dos encontros, a responsável participa ativamente, até por ocupar além da sua função no CEC 



 

 

da escola, a representatividade na 7ª CRE como responsável do Conselho junto à SME há dez 

anos, sua atuação vai além do que é trabalhado na Unidade Escolar, ela representa todos os 

responsáveis participando de reuniões com a Secretária de Educação, assumindo uma tarefa 

multiplicadora como também a de levar as demandas das escolas da 7ª Coordenadoria. 

Na Escola B, uma professora participou atualmente e o professor informou ter 

participado no ano de 1997, o que nos instigou a buscar mais elementos sobre essa formação 

nos anos 90. Porém, foram feitas tentativas de novo contato com o professor através do 

aplicativo WhatsApp inclusive, sem retorno. Os alunos das escolas A e B não informaram se já 

participaram de alguma formação específica para o segmento e os funcionários responderam 

não ter participado, e as gestoras informaram ter participado. Podemos observar a concordância 

no segmento funcionário de acordo com o relato obtido na pesquisa exploratória a seguir: 

Olha quem tá sempre aqui e sempre me liga, é responsável e responsável de Educação 
Especial. Funcionário é morno, aluno é apagado e professor é mais ou menos. Mas 
quem participa mais ativamente é responsável. Muitas dessas reuniões, a Marcia 
(Coordenadora) participa tá? Ela gosta de estar presente. (N. Representante da 
GSM/7ªCRE, em 01/11/2019) 

Através das entrevistas, pudemos observar também que, embora todos os segmentos 

reconheçam a importância da participação nas formações e reuniões fora da escola, o fato de 

ter que saírem do ambiente escolar parece tornar a ida um fator complicador para alguns. De 

modo geral, há boa adesão às formações, porém, o fato dos representantes do segmento 

funcionário apresentarem não só nas Escolas A e B, como também na estatística da CRE, pouca 

participação caracterizada como “morno”, pode  se dar segundo relatos, pelo fato dos mesmos 

ocuparem funções na escola que normalmente não podem ser substituídas na concepção dos 

próprios representantes, tais como: a funcionária readaptada que abre e fecha o portão nos 

horários de entrada  e saída dos alunos ou auxiliam no atendimento ao público e disciplina. É 

por meio da constante avaliação da qualidade da vivência dos processos e dos espaços 

participativos que se aprende a democracia (WERLE,2003). 

Ao discutir os processos participativos na Educação Básica, Werle (2003) aponta 

através de temáticas agrupadas, algumas questões como: estruturas, temas da agenda, 

participação como construção histórica, atores e processos participativos como foco educativo. 

É importante refletir que a instituição de estruturas participativas no interior da escola, podem 

não catalisar o interesse dos que as constituem. A autora afirma que o processo participativo é 

uma marcha, constante em que pode ou não ocorrer retrocesso, e nessa estrutura, os atores como 

participantes efetivos podem desempenhar protagonismo de destaque ou uma presença que 



 

 

apenas legitima a decisão de outros e ressalta também que “toda escola deveria promover a 

aprendizagem de processos participativos” (p.25). 

Para Demo (1993), em termos quantitativos “abrir mão de uma representatividade linear 

não significa ignorar a determinação da realidade mais ampla sobre o caso em estudo” (p.38). 

Podemos então dizer que um fato não deve ser analisado isoladamente. No contexto da prática 

é preciso adentrar nos entremeios em que as relações acontecem e a participação é exercida. 

Fato que consideramos a formação fora da escola, um importante articulador junto à gestão 

democrática da escola, pois possibilita que os membros discutam com outros, problemas 

vividos na sua realidade ou em realidades distintas. As falas das gestoras quanto às dificuldades 

relacionadas à participação, apresentada pelos membros do CEC junto à gestão da escola, 

expressa na Escola A, a negativa dessa ocorrência justificada pelo argumento que o CEC da 

Unidade Escolar trabalha de forma harmoniosa, onde todos escutam e respeitam as diferentes 

opiniões, priorizando o bem-estar e o bom funcionamento da escola.” Na Escola B, “todas as 

vezes que precisamos, os membros são atuantes, questionadores e coerentes”. Na realidade das 

escolas pesquisadas, percebemos que quando se trata de atuação junto à gestão da escola, a 

participação se dá de maneira mais efetiva. Na abrangência desta participação para o sentido 

mais amplo em que a disponibilidade resvale para além dos muros da escola como no caso das 

formações para conselheiros externas oferecidas pela Coordenadoria, parece existir limites para 

que a representatividade ocorra plenamente. 

Neste sentido, tanto nos relatos dos conselheiros, quanto nas falas das gestoras, não foi 

verificada a existência de resistência para participação na resolução das questões da escola. 

Nesta subcategoria, a participação foi analisada sob a ótica dos sujeitos, sendo possível perceber 

que a rotina de atuação do CEC nas escolas, não ocorre de forma espontânea, embora os sujeitos 

tenham clareza das funções do conselho, não demonstram engajamento para o fortalecimento 

de relações democráticas na escola, a rotina de participação mensal que ocorre nas escolas, está 

prevista no calendário da SME como obrigatoriedade. A dimensão objetiva do processo 

participativo da implementação de regras democráticas do jogo segundo Demo (1993), parece 

ainda não ter sido alcançado nas duas experiências com os conselhos. Se “participar é um 

exercício democrático” (p.71) seja necessário que as comunidades escolares tanto da Escola A 

quanto da Escola B, preocupem-se com outras formas de realização participativa de modo que 

o ato de opinar, decidir e comparecer não seja apenas estabelecidos com data marcada, mas que 

se expresse como ato democrático. Gohn (2014) traz o conceito de participação social na 

atualidade que se constrói na relação dos binômios geral/ideal e sociedade/Estado, os conteúdos 



 

 

dessas relações são ressignificados e o conceito de mobilização nas mais variadas formas 

“redefine o caráter de militância” (p.61).  

Um significado que ganha bastante relevância é o do pertencimento, uma vez que é 

como “um sentimento de identidade que gera motivação”. Segundo a autora “Observa-se que 

há um total e completo esvaziamento do conteúdo político da mobilização e a sua transfiguração 

em processo para atingir resultados” (p.62). 

3.3 - O contexto da prática do PDDE Qualidade/Encenação da política do PDDE 

Qualidade nas escolas A e B. 

Tendo em vista os demais pressupostos investigativos dessa pesquisa, podemos 

considerar a participação ativa no que se refere ao Programa PDDE Qualidade. A seguir iremos 

apresentar a análise das Atas de planejamento dos recursos executados no ano de 2018. Na 

Escola A, os registros mostram claramente os objetivos das ações do Programa com a 

participação dos membros do Conselho Escola Comunidade. Na referida Ata, é possível 

observar que na reunião, foram apresentados os resultados da consultoria que a gestão da escola 

teve com o Comitê Regional da 7ª Coordenadoria Regional de Educação para validação das 

oficinas. As oficinas ocorreram no contraturno, ou seja, visando garantir a permanência e o 

almoço do aluno na escola. Na ocasião, a Diretora apresentou os valores dos recursos recebidos 

em planilha, os orçamentos e as pesquisas de preços realizadas. Foram analisados os valores, e 

os membros da comunidade escolar listaram as necessidades da escola na planilha modelo 

sugerida pelo Comitê Regional. 

Ao analisarmos o livro de Atas da Escola B, não foram localizados registros de reuniões 

com o CEC sobre planejamento ou execução do Programa. A Diretora alegou que muitas vezes 

os assuntos precisam ser tratados com celeridade não sendo possível realizar a reunião formal 

com registro em Ata e as informações são relatadas e coletadas informalmente. No caso do 

planejamento do PDDE Qualidade, informou que há uma documentação específica do FNDE 

que nos foi apresentada e constam todas as etapas do Programa. 

O Programa PDDE Qualidade enquanto uma política pública implementada pelo Estado 

em caráter emergencial e programado para o período de seis meses, como uma das estratégias 

do Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e seus municípios, 

teve como objetivo principal “estimular a permanência de jovens nas escolas, por meio de 

atividades complementares [...]” (Brasília, 2017). 



 

 

Percebemos como elemento importante para materialização do PDDE Qualidade nas 

escolas, o conhecimento da política como intenção. Legitimar o Programa dentro da 

especificidade de cada contexto da prática, requer de toda comunidade escolar além de 

engajamento, conhecimento técnico da legislação que o prevê. 

Os relatos das gestoras das escolas A e B apontam que possuem conhecimento sobre a 

política pública como observado: “No ano de 2018, foi um Programa oferecido pelo Governo 

Federal e custeado pelo mesmo. Tal programa foi constituído por oficinas que visavam 

desenvolver diversas potencialidades dos educandos, propiciando uma maior permanência na 

escola” (Gestora Escola A). A Gestora da Escola B, resume o programa como: “É um programa 

federal, cuja verba veio para ser utilizada com oficinas, depois do horário escolar e permitiu a 

compra de materiais para a escola [...]”. 

Ainda sobre a escolha das oficinas, nem todos os segmentos tanto da Escola A quanto 

da Escola B, demonstraram claramente ter participado dessa importante etapa do planejamento, 

exceto os professores: 

Professores: 
A partir da conversa com o corpo docente e a necessidade da comunidade escolar”, 
“Através do interesse do corpo discente e da possibilidade de encontrar orientadores 
capacitados e disponíveis”, “As oficinas foram elencadas a partir do que poderíamos 
disponibilizar que contribuíssem para a formação de nossos alunos e assim contemplar 
a boa gestão escolar”, “Foram escolhidas atendendo às demandas da comunidade 
escolar”. 

Dentre as falas dos funcionários, foi possível perceber um distanciamento quanto ao 

processo de seleção e escolha das oficinas, no caso da Escola B, o discurso que “as oficinas 

foram feitas através do interesse dos alunos”, parece ter havido pouca ou quase nenhuma 

interferência do segmento nesta tarefa. Na Escola A, “as oficinas foram escolhidas de acordo 

com a disponibilidade para contribuir para a melhor formação dos alunos”. Segundo Schuchter 

(2017) são os profissionais da escola que ao se posicionar, buscam condições para que o 

trabalho se realize. 

Observamos que o segmento aluno das Escolas A e B tiveram pouca participação no 

processo decisório da escolha das oficinas. A representante do segmento aluno da Escola A, ao 

ser perguntado se participou das oficinas do programa, disse: “Sim, Direção sempre sinalizando 

os gastos”. A representante da Escola B respondeu que “Não”. Ao mapearmos como a política 

fora atuada e como os atores desempenharam seus papéis, é útil ressaltar que as gestoras 

preconizaram o papel de intérpretes do texto político. Observamos nos relatos dos demais 



 

 

membros dos conselhos que, apesar de saberem qual objetivo e qual a função do PDDE 

Qualidade, não demonstraram conhecimento da legislação que o prevê na integralidade. 

Para Ball (2016), o trabalho de interpretação e tradução da política, ocorre mediante as 

interações e as acomodações de cada história institucional, e colocar em prática é “um processo 

criativo, sofisticado e complexo” (p.21) e nos processos de atuações de políticas por vezes 

direcionam a política por meio de recursos visuais para ilustrar o que tem que ser feito de acordo 

com a conduta desejada. Corroborando Gaspar e Andrade (2017), o espaço da escola deve 

garantir que o trabalho dos indivíduos seja visível e interdependente consensualmente, assim 

os projetos e planos são pensados e deliberados propositivamente por toda a comunidade 

escolar e assim percebam a escola como um “bem público”. Essa é a prática da democracia na 

escola. 

De acordo com a orientação do FNDE, as escolas precisam apresentar ao Comitê 

Regional da Coordenadoria um planejamento em formulário específico em que já constam itens 

que serão adquiridos com capital e as despesas com custeio já com os valores discriminados. 

Apresentaremos a seguir a descrição feita pelas escolas pesquisadas sobre planejamento, bem 

como sua justificativa: 

Escola A: 
O programa visa a aplicação dos recursos em oficinas fora do horário de aula que 
favoreçam a permanência do aluno na escola e a transformação do ambiente escolar 
em um local mais prazeroso. As oficinas favorecem a ampliação da cultura geral e 
trabalham habilidades específicas, colaborando com a formação dos alunos. 
Utilizaremos a verba federal na compra de material pedagógico e esportivo, materiais 
específicos para a realização de cada oficina, bem como na preparação dos espaços 
físicos onde cada uma delas se realizará. (Extraído do Planejamento FNDE de 
14/05/2018). 
 
Escola B: 
As ações realizadas na Unidade Escolar buscam a formação de alunos autônomos, 
competentes e conscientes do seu papel na construção de sua formação acadêmica e 
da sua cidadania. Para desenvolver essas aptidões nos alunos e trabalhar a 
motricidade, equilíbrio, socialização e disciplina, além da expressão artística em 
diferentes modalidades, são necessários alguns materiais. A aquisição de caixas 
amplificadoras e microfone será imprescindível para as aulas e apresentação de dança. 
A aquisição de multifuncional será importante para a digitalização e reprodução de 
desenhos e esquemas pesquisados e reformulados pelos alunos para realizar o grafite 
nas dependências da escola. O material esportivo será utilizado nas aulas de futsal e 
vôlei. (Extraído do Planejamento FNDE de 21/05/2018). 

Ao observamos que, de acordo com o objetivo constante na Resolução MEC nº18 de 27 

de dezembro de 2017, o artigo 1º determina no inciso 1º, que os recursos repassados às Unidades 

Executoras para a “realização de ações complementares por, pelo menos, oito horas semanais, 

no período de seis meses, no âmbito do Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado 



 

 

do Rio de Janeiro e seus Municípios” (BRASIL, 2017). Nas Escolas A e B, o Programa PDDE 

Qualidade foi executado no período de junho a novembro de 2019, tendo a Prestação de Contas 

sido entregue ao Comitê Regional no mês de dezembro do mesmo ano. Os recursos recebidos 

pelas Unidades Escolares são definidos e calculados pelo número de alunos condizentes com a 

base de dados do Educacenso 2016. A seguir apresentamos o quadro com valor recebido pelas 

escolas pesquisadas: 

Recursos recebidos da verba agregada – PDDE Qualidade 

Unidade 
Executora 

Nº de 
alunos 

Custeio Capital Total 

Escola A 1059 R$24.480,00 R$24.480,00 R$48.960,000 

Escola B 337 R$8.160,00 R$8.160,00 R$16.320,00 

 

A Escola A recebeu um total de R$48.960,00 (Quarenta e oito mil, novecentos e sessenta 

reais). Como valor de custeio de R$24.480,00 (Vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais), 

foram realizados os pagamentos dos voluntários e adquiridos como material de consumo para 

as oficinas, e o valor de R$24.480,00 referente ao destinado a parcela do capital em que foram 

adquiridos: dois teclados, uma caixa amplificadora, uma copiadora, quatro projetores para salas 

de aula, mobiliário e quatro aparelhos de ar condicionado. Foram realizadas as oficinas de: 

aromas, futsal, música com teclado e flauta doce, artes e oficina de matemática, considerando 

segundo a gestora: “...os anseios dos alunos bem como a disponibilidade dos oficineiros.” 

A Escola B, recebeu um total de R$16.320,00 (Dezesseis mil trezentos e vinte reais), 

divididos em R$8.160,00 (Oito mil, cento e sessenta reais) de custeio em que foram destinados 

ao pagamento dos voluntários e à aquisição de material de consumo para as oficinas: adereços 

para roupas, três bolas de futsal, três bolas de vôlei, três galões de tinta acrílica de 18 litros, 

corantes e pincéis. Com a parte da verba destinada ao capital R$ 6.240,00 (seis mil duzentos e 

quarenta reais), foram adquiridos dois aparelhos de ar condicionado para salas de aula, caixa 

acústica com tripé, uma impressora multifuncional e um pebolim. As oficinas realizadas foram: 

dança, grafite, vôlei e futsal, escolhidas com “todos os professores, em reunião pedagógica, 

debateram as possibilidades e o CEC concordou com a proposta” (Diretora – Escola B). 

Podemos observar e analisar através dos relatos das Diretoras das escolas A e B, que o 

Programa PDDE Qualidade possibilitou a participação em atividades/oficinas, que não são 

oferecidas no cotidiano das escolas, além de melhorias na infraestrutura da escola e aquisição 



 

 

de materiais que as escolas necessitavam. Foi possível, também, segundo a Diretora da Escola 

B, perceber a descoberta de potencialidades nos alunos que não seriam vistas, como no caso da 

oficina de grafite. Perguntada sobre o objetivo desta oficina de grafite em específico, a Diretora 

da Escola B responde que: 

Eu disse: Vocês vão grafitar onde quiserem, mas eu gostaria que fosse o cartão de 
visitas, ou o muro lá fora, ou aqui...e isso a oficina proporcionou...se vc me perguntar 
aqui qual a continuidade ou qual a importância... no dia a dia eles não iam procurar 
um curso de desenho, eles não iam ver a aplicação do desenho numa arte, porque às 
vezes o desenho é uma coisa intimista, só deles e você pensa que é uma sementinha a 
se desdobra...a N. desenha muito bem, a professora de Artes estimula tem um blog: 
viu se vocês produziram isso vocês podem ter a própria página podem fazer 
arte...então assim, tem duas ou quatro meninas que despertaram ... então o objetivo 
foi cumprido... (Diretora da Escola B, 2020). 

No contexto da prática segundo o conceito de Ball, os sujeitos não encenam a política 

de uma mesma maneira. A Resolução MEC nº 18/2017 previa “atividades complementares de 

acompanhamento pedagógico e/ou no campo das artes, cultura, esporte e lazer” e as escolas 

atingiram este objetivo integralmente com a oferta das oficinas. Analisando em que medida os 

CECS legitimaram o Programa nas escolas de acordo com a Legislação, foi percebido que 

mesmo não tendo os conselhos discutido o texto político na sua integralidade em função da 

interpretação do mesmo ter sido feita pelas gestoras por meio de repasse. Neste sentido é 

pertinente recorrer à Mainardes (2006) quando explicita que os profissionais ao exercerem um 

papel ativo no processo de interpretação da política, exercem influência no processo de 

implementação da política como também nas suas implicações. 

A legitimação da prestação de contas do Programa, ocorreu dentro dos moldes 

burocráticos, tendo sido motivo de queixa dos conselheiros: a urgência com que o Programa 

chegou às Unidades Escolares para ser executado num período específico, tendo os mesmos 

relatado em sua maioria ser este um fator que dificultou que o planejamento das oficinas fosse 

realizado com tempo maior para melhor aproveitamento, como no caso da Escola A 

mencionado pela gestora: 

...A gente pensou nisso sabe, vamos ter oficinas que o material fique pra escola. Esse 
ano eu tenho visitado algumas escolas, e eu percebo, eu tenho a sensação, talvez até 
sem querer, que eles investiram em oficinas que você vai lá hoje e vê o material. Eu 
acho que num futuro, acontecendo de novo, é a gente não abrir mão do pedagógico, 
não abrir mão do desejo do nosso professor, mas levar em conta também esse lado 
mais administrativo. Gente vamos lá! Vocês não acham que a gente tem coisas muito 
interessantes, talvez tão quanto a oficina de aromas por exemplo...talvez a gente 
pudesse priorizar mais aquilo que vai ficar na escola, eu acho, ter uma visão um 
pouquinho mais administrativa, mas já foi a primeira vez. (Diretora da Escola A, 
2020). 



 

 

Considerando que os textos de políticas que as escolas produzem, assim como as 

atuações são complexas, não podem ser reduzidas ao que se chama “lacuna de implementação”, 

a política está sempre “se tornando” e é sempre contestada. As atuações são, portanto, 

desordenadas, falhas e até desmanteladas, “não é uma questão de políticas não sendo “feitas” 

ou não sendo “implementadas” “adequadamente”. (BALL, 2016, p.168). No tocante aos 

objetivos específicos desta pesquisa, apresentamos: 

1 - As rotinas de participação e atuação no contexto escolar dos Conselhos nas 
Escolas Municipais do Rio de Janeiro; e as resistências/dificuldades que os 
gestores escolares encontram para intensificar a participação ativa dos 
Conselhos. 

Tendo em vista que o conselho escolar é um importante mecanismo na 
democratização da gestão da escola, foi possível perceber a contradição, 
expressa nas falas das gestoras das escolas A e B, sobre a ausência de resistência 
ou dificuldades no que concerne à participação dos conselheiros e o observado 
no contexto da prática de atuação dos membros. O artigo 2º da Resolução SME 
nº827 de 02 de abril de 2004, que altera a Resolução SME nº 212 de 24 de agosto 
de 1984, apresenta em seus incisos as incumbências do CEC, entre elas, 
preconiza que, além das reuniões mensais com a direção da escola, “reuniões 
mensais, por segmento, garantindo o fluxo de informações, Escola-Comunidade, 
que permitam elaborar propostas a serem apresentadas à direção da Escola.” O 
que as Atas apresentadas pelas duas escolas evidenciam, é que ocorrem apenas 
as reuniões mensais previstas em calendário comum da SME, as reuniões por 
segmento não ocorrem no contexto de ambas as realidades, deixando 
comprometendo a função propositiva dos conselhos, que para Dias (2005) são 
“estratégias de organização do poder escolar” (p.94) . Sob o aspecto positivo, 
destacamos o tempo de atuação dos conselheiros, que denota interesse em estar 
integrado às questões da escola. Outro fator de relevância destacado pela gestora 
da Escola B é o perfil dos membros caracterizando-os como “questionadores e 
coerentes”. Entretanto, observamos que as ações dos CECs estão mais voltadas 
à função deliberativa nas questões financeiras e administrativas. 

2 - Como os CECs enquanto “atores políticos” que são, conforme conceito de 
Ball (2016) encenaram a política do PDDE Qualidade e em que medida os 
conselhos escolares através das Políticas Públicas legitimaram o Programa 
PDDE Qualidade na perspectiva que a Resolução previa. 

É importante observar na perspectiva da legislação do PDDE Qualidade, que, 
embora a Resolução MEC nº 18 tenha passado por adequações pela SME, pois 
previa atendimento também aos finais de semana e as escolas da Rede Municipal 
não o fizeram nesses moldes, portanto, não tendo sido executada nesta 
especificidade em ambas escolas, podemos considerar que procederam na forma 
“legítima” do objetivo principal da política pública de promover atividades 
complementares. Goulart e Amaral (2019) inferem os conceitos de Ball (2016) 
sobre a compreensão da escola como “organismo vivo e autônomo” em se 
tratando de como cada escola constrói sua história, e apontam que “as assimetrias 
relacionais da/na escola não serão vencidas a partir das leis, de documentos 
prescritivos, mas a partir das reflexões que emergem coletivamente sobre os 



 

 

resultados que as escolas e as suas respectivas comunidade estão colhendo” 
(p.3). 

Para análise de dados, consideramos os documentos, a observação, os aspectos 

socioinstitucionais, bem como a relação entre os atores políticos das escolas para investigar a 

atuação dos CECs junto ao PDDE Qualidade. Como explicitado na metodologia, as entrevistas 

realizadas com 12 (doze), os conselheiros demonstram conhecimento sobre as funções do 

colegiado e os limites da sua autonomia, apresentando a dicotomia da autonomia presente nos 

textos legais versus até onde o conselho pode ir na realidade, e em que medida a participação é 

suficiente e sua contribuição efetiva na tomada de decisões. 

Foi possível observar as seguintes peculiaridades no contexto da prática das escolas no 

que concerne à avaliação do PDDE Qualidade a saber: 

Escola A Escola B 

Atendeu em torno de 250 alunos com 
atividades oferecidas no contraturno.  
Foi avaliado pelos segmentos como 

eficiente, positivo e com papel relevante na 
gestão da escola. Quanto às oficinas, 

informaram ter contribuído para o “bom 
desempenho da escola como um todo”, 

“ocupou os alunos” e estimulou a prática de 
esportes. 

Atendeu em média 80 alunos, em oficinas 
oferecidas após o horário da saída. Os 
segmentos avaliaram positivamente e 

consideraram as atividades diferenciadas, 
prazerosas e que contribuíram para “a formação 

e integração dos alunos”, observando o 
“desenvolvimento motor de determinados 

alunos, a elevação da estima, o despertar de 
vocações, e minimizar tensões condicionadas 

pelo ambiente em que residem. 
*As duas escolas atenderam 23% do total de alunos 

 

É no contexto dos resultados/efeitos que são analisados os impactos e as interações com 

as desigualdades existentes (MAINARDES, 2006). Nesta perspectiva dos efeitos da política 

executada, destacamos como resultados de primeira ordem nas duas realidades pesquisadas, a 

mudança no comportamento dos alunos, tendo em vista que as ocorrências de indisciplina e a 

baixa frequência escolar diminuíram consideravelmente, despertando nos alunos, interesse e 

motivação para participar e permanecer nas atividades oferecidas pela escola, além dos 

materiais adquiridos e os reparos realizados na rede física das escolas que impacta diretamente 

na “melhoria da infraestrutura física e pedagógica, elevando o índice de desempenho dos 

alunos” (Responsável da Escola A). 

Sobre as facetas dos processos participativos de Demo (1993), o “onde queremos 

chegar”, identificamos a predominância nas Escolas A e B, da  autopromoção” da política do 

PDDE Qualidade. Neste sentido, a proposta emergencial do programa, foi amenizada à medida 



 

 

que os CECs ao participarem de todo o processo desde o planejamento até a execução, não só 

na escolha e oferta das disciplinas, incluindo os bens adquiridos e as reformas na infraestrutura, 

o que demonstra uma superação do conformismo da política como paliativo imediatista. 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar como são estabelecidas as rotinas de 

participação e atuação no contexto escolar dos CECs de duas escolas municipais, e verificar 

como os CECs, enquanto “atores políticos” que são, segundo o conceito de Ball (2016), 

encenam a política do PDDE Qualidade. O estudo, através da percepção da rotina de 

participação dos conselhos escolares, evidenciou o pouco engajamento dos segmentos no 

estabelecimento de práticas democráticas nas escolas. Foi observado que as reuniões e as 

formações oferecidas aos conselheiros, quando realizadas fora do ambiente escolar, não 

apresentam adesão profícua em todos os segmentos representativos. É importante considerar 

que as práticas democráticas e a encenação participativa com comprometimento e 

responsabilidade coletiva espontânea ainda precisam ainda se fortalecer. A construção de uma 

cultura democrática nas escolas está atrelada à atuação dos conselhos escolares junto com a 

gestão da escola, garantindo espaços de reflexões, discussões coletivas e gestão democrática, 

promovendo que as funções propositiva e mobilizadora também estejam presentes na prática 

de atuação dos CECs. 

No que tange ao objeto deste estudo, a pesquisa mostrou que a encenação dos atores 

(conselheiros) no PDDE Qualidade, ocorreu de forma legítima, na perspectiva da Resolução 

MEC nº 18/2017, com autopromoção da política implementada nas escolas, contemplando 

assim o objetivo principal do programa. Dentre as principais observações da pesquisa, 

destacamos que os CECs das escolas apresentaram oscilação entre as funções: consultiva, 

fiscalizadora e deliberativa e pouco propositiva e mobilizadora. 

A educação brasileira na atualidade apresenta grandes desafios, e a gestão democrática 

das escolas é um deles. 

Uma questão latente é a desconcentração dos recursos recebidos pelas Unidades 

Escolares, limitando as ações, e emoldurando através dos textos políticos os rumos da política 

pública caracterizando que por mais que o conselho escolar seja propositivo, não têm plena 

autonomia. Entretanto, é nesse contexto de restrições, que estando fortalecidos, os conselhos 

escolares reafirmam sua “identidade ativa e política” no cenário democrático da escola e 

contribuem para a autonomia e a gestão democrática delineando ações pontuais à cada realidade 

local, sendo importante considerar que os recursos recebidos pelo FNDE através do PDDE 

Qualidade permitiram efeitos de primeira ordem (mudanças na realidade local) tanto na 

infraestrutura das escolas quanto na oferta das atividades diferenciadas (oficinas) aos alunos.



 

 

 

Conclui-se que, apesar do desenvolvimento de novos padrões culturais de participação 

na gestão das escolas, em que cada instituição, de modo particular, desenvolve rotinas e 

costumes próprios, há ainda que se conceber que democracia se dá por meio de atos e relações 

no nível da realidade concreta (PARO,2016, p.24). 

A pesquisa buscou contribuir para o campo acadêmico propondo novos estudos 

aprofundados sobre a atuação dos conselhos escolares em outras verbas agregadas do PDDE, 

como também para além de um programa específico, como fizemos, mas buscando realizar um 

acompanhamento mais detalhado do funcionamento dos CECs como promotores de espaços de 

lutas, constituindo a representatividade junto à comunidade escolar e auxiliando na 

democratização da gestão da escola. No campo das políticas educacionais, esta pesquisa se 

configura como pontapé para analisar os impactos das políticas locais em questões mais 

abrangentes na política pública de verbas agregadas do PDDE em novas pesquisas em efeitos 

de 2ª ordem se referindo aos impactos das mudanças ocorridas nos padrões de justiça social e 

oportunidades.
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