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1 INTRODUÇÃO 
 
Apresentamos neste artigo o relato de pesquisa desenvolvido no âmbito do curso de 
mestrado, cuja temática de estudo foi a gestão democrática da educação escolar com 
foco nos Conselhos Escolares. Nossa pesquisa propôs-se a investigar a seguinte 
questão: como os Conselhos Escolares das unidades de ensino do Sistema Municipal de 
Educação de Salvador vêm funcionando no sentido de promover a participação na 
gestão da escola? 
 
Iniciamos o artigo apresentando algumas considerações acerca do contexto de mudanças 
que impactaram o contexto da educação municipal soteropolitana articulado a 
concepções teóricas acerca de participação na gestão escolar, são apontadas também, 
algumas particularidades referentes ao funcionamento dos Conselhos Escolares no 
sistema municipal de educação de Salvador. Por fim, desenvolvemos uma síntese sobre 
os achados da pesquisa considerados mais relevantes para o campo de estudo da gestão 
educacional.  
 
 
2 PROBLEMÁTICA E CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 Mudanças que impactaram a educação municipal de Salvador  
 
Há aproximadamente duas décadas, o município de Salvador tem sido palco de diversas 
mudanças nos paradigmas de gestão educacional, nas quais estão incluídas políticas de 
descentralização e democratização da gestão escolar. Neste contexto, a participação dos 
atores envolvidos com o cotidiano escolar é solicitada como meio de materializar a 
democracia na escola. Diversos instrumentos podem ser considerados como 
mecanismos para democratizar a gestão escolar como, por exemplo, eleição para 
escolha de diretores e vice-diretores escolares, grêmios estudantis e conselhos ou 
colegiados escolares. O foco escolhido para nossa investigação foi um destes 
mecanismos de democratização da gestão escolar: os Conselhos Escolares.  
 
O modelo de gestão da educação cujas decisões mantiveram-se centradas nas secretarias 
de educação gerou, por muito tempo, resultados educacionais aquém do esperado pela 
sociedade e pelos órgãos de governo. Essa situação afetava praticamente a totalidade 
das escolas públicas brasileiras, causando grande preocupação. No caso do município de 
Salvador, as escolas da rede municipal de ensino passaram então a ser orientadas no 
sentido de incrementar mecanismos de descentralização e democratização da gestão1. 
Conforme compreendemos, essas novas orientações destinam-se a promover a 
participação dos diversos atores no desenvolvimento de um novo modelo de gestão. A 

                                                 
1 Embora a descentralização e a democratização tenham sido implementadas dentro do mesmo contexto 
amplo de mudanças da gestão educacional brasileira, trata-se de processos diferentes com conceitos muito 
distintos. 



participação, nesse contexto, passa a ser solicitada como meio indissociável para a 
realização das políticas educacionais, criando-se, para tanto, diversos dispositivos legais 
que possam viabilizar essa participação. 
 
No que se refere à organização da educação no município de Salvador, observou-se uma 
orientação no sentido de estruturar-se a partir da criação de novos órgãos que passassem 
a integrar aquilo que a legislação denomina como sistema municipal de educação. Esse 
sistema é solicitado a responder demandas internas – relativas à educação local – e, 
simultaneamente, a promover adequações decorrentes de demandas externas, advindas 
do Ministério da Educação. 
 
Verificou-se uma significativa ampliação da rede de ensino com a finalidade de atender 
à demanda populacional e à atribuição, aos municípios, da oferta do Ensino 
Fundamental. Em 1989, por exemplo, o número de alunos matriculados nas escolas 
municipais era de 42.853; em 1995, esse número passou para 78.283 alunos, 
distribuídos em 183 escolas (Fonte: NIED/SEME, 1995). Esse número praticamente 
dobrou em 2006, quando a rede municipal passou a atender 154.168 alunos no Ensino 
Fundamental, matriculados em 345 escolas (Fonte: IBGE, Censo Escolar 2006). 
Atualmente o sistema municipal de educação de Salvador atende 156.045 alunos, dos 
quais 117.411 estão matriculados no Ensino Fundamental, 19.401 na Educação Infantil 
e 38.634 em Educação de Jovens e Adultos (EJA) (Fonte: Site da Secretaria Municipal 
de Educação, 2009). 
 
Outro aspecto relevante a ser considerado neste contexto foi a redemocratização do 
País. Por certo, a redemocratização contribuiu para novas perspectivas acerca dos 
modelos de gestão escolar, a exemplo, as formas como os diretores deveriam fazer parte 
da gestão, ou seja, sujeitos escolhidos pela comunidade escolar e local para atuarem 
como gestores democráticos. 
 
O diretor escolar, que tradicionalmente era indicado pelas secretarias de educação, 
passa, então, a ser escolhido pelos atores da escola, no caso do município de Salvador, 
por eleições diretas. Esse novo processo se instaura em meio a tensões e expectativas, 
pois estabelece novos traços na relação entre as escolas e a Secretaria Municipal de 
Educação de Salvador, gerando uma série de situações complexas e possibilitando a 
concretização de um dos princípios da democracia. De acordo com Bobbio (2002), a 
democracia se caracteriza a partir de alguns princípios, entre os quais a ideia de que, 
“junto do supremo órgão legislativo, deverá haver outras instituições com dirigentes 
eleitos, como os órgãos de direção local” (p.327). A nova forma de designar o diretor 
de escola pela via da eleição, no caso, aduz ao princípio da democracia, à medida que 
incorpora a participação dos atores na escolha de seu dirigente. Existem, no entanto, 
outros princípios democráticos que incluem, por sua vez, maiores níveis de participação, 
que encontram nos Conselhos Escolares uma via possível para se concretizarem. 
 
2. 2 Participação na gestão escolar 
 
Do ponto de vista de Bobbio (2000), participação associa-se à democracia enquanto 
meio para alcançar sua vitalidade e realização. A relação entre participação e 
democracia, para Santos (2005), implica a formulação de critérios democráticos de 
participação política que não se restringe apenas ao ato de votar. 
 



No setor educacional, assistiu-se à defesa, por parte de vários segmentos sociais, do 
direito à participação na escola, visando à superação de diversos problemas 
educacionais. Criou-se, nesse sentido, grande expectativa em torno da gestão escolar.  
 
Alguns pesquisadores do tema da gestão escolar defendem que o compartilhamento de 
poder na gestão da escola pode favorecer os resultados educacionais, à medida que 
envolveria todos os que fazem “parte direta ou indiretamente do processo educacional 
no estabelecimento de objetivos, na solução de problemas, na tomada de decisões, na 
proposição de planos de ação, em sua implementação, monitoramento e avaliação” 
(LÜCK, FREITAS, GIRLING & KEITH apud LÜCK, 2006, p.22). 
 
É importante considerar que há algum nível de complexidade presente na inserção do 
“paradigma da participação” no espaço escolar, notadamente na gestão escolar. Pode-se 
entender que a participação não se constitua isoladamente enquanto única solução para 
todos os problemas existentes nas escolas públicas. Algumas questões solicitam 
estratégias complementares e/ou específicas para serem tratadas. Aqui nos referimos aos 
problemas relacionados à formação inadequada de professores, à infra-estrutura, à 
escassez de recursos materiais, bem como ao alto grau de dependência financeira das 
unidades escolares, dentre outros.  
 
2. 3 Natureza Organizacional da Escola e Mudanças de Paradigma da Gestão 
Educacional 
 
Guthrie & Reed (1986) levantam diversos aspectos a respeito da natureza 
organizacional própria da escola. Para os autores, as características da estrutura de 
gestão, os relacionamentos com o entorno sociocultural e os padrões de interação entre 
os atores que as compõem tornam as escolas “organizacionalmente originais”. 
 
Segundo Hall (2004), as organizações podem ser de vários tipos: autocracias, 
burocracias, tecnocracias, governadas por co-determinação, democracias representativas 
e democracias diretas. Ao descrever as organizações burocráticas, ele afirma que “as 
regras são escritas e as relações de poder claramente definidas (p.103)”. Na democracia 
direta, ainda segundo o autor, “todos participam e possuem o direito de governar”. Se 
procedermos a uma análise sobre a escola nos dias de hoje, enquanto organização, 
seguindo as classificações de Richard Hall, encontraremos grande dificuldade. A escola 
– observado o modo como se estrutura, isto é, o modo como cada membro se situa na 
hierarquia da organização, com suas respectivas funções – poderia ser incluída no grupo 
das burocracias. No entanto, se passarmos a levar em conta os novos modelos de gestão 
escolar com o convite à gestão democrática pela via da participação dos atores nos 
Conselhos Escolares, nos grêmios estudantis, na eleição para escolha de diretores etc., 
teremos que considerar a escola como pertencente à categoria das democracias diretas. 
Talvez, em verdade, não haja classificação única para as organizações educativas, 
principalmente as de natureza pública, como aponta o mesmo autor: “Muitas 
organizações são do tipo misto, com elementos de mais de uma forma de direção 
(HALL, 2004, p.103). 
 
Lima (2001) categorizou quatro modelos organizacionais que podem ser aplicados ao 
estudo da organização educativa, retomando as tipologias de Per-Erik Ellstöm (apud 
LIMA, 2001), e os relacionou a duas variáveis. A primeira refere-se às tecnologias e aos 
processos organizacionais, que podem ser certos e transparentes ou incertos e ambíguos. 



A segunda variável diz respeito aos objetivos e preferências organizacionais: claros e 
não partilhados (consenso) versus não claros e não partilhados (presença de conflito). A 
partir desses elementos, ele caracterizou quatro modelos organizacionais: racional, 
político, sistema social e anárquico. 
 
As descrições dos dois modelos chamam a atenção, não só por seu completo 
antagonismo, mas, principalmente, porque ambas oferecerem versões para a análise da 
natureza organizacional da escola: racional e anárquico. O modelo racional, marcado 
pela burocracia, aponta a “versão oficial” da organização escolar. Se observarmos os 
dispositivos legais e os programas direcionados à escola, nota-se a tentativa de 
formalizar e/ou deixar claros os procedimentos e os objetivos que devem ser partilhados 
por todos na instituição, a exemplo do Projeto Pedagógico, bem como o Plano de 
Desenvolvimento da Escola.  
 
O caráter das relações entre os membros da organização e os processos de gestão da 
escola, no entanto, visivelmente se aproximam do modelo anárquico. Como apontaram 
Guthrie & Reed (1986), há “frouxidão” nas relações organizacionais e nos mecanismos 
de regulação e controle na organização educativa. Assim, Lima (2001) utiliza o termo 
“anarquia organizada” para designar o tipo de organização que caracteriza as escolas, 
visto que há tanto o predomínio da falta de clareza e partilha dos objetivos nas 
dimensões informais como também os objetivos e as preferências são explicitados nos 
planos e no regimento da escola, ou seja, na sua dimensão formal. O mesmo ocorre com 
o uso dos procedimentos. 
 
A proposta da gestão democrática, que convida os membros da comunidade escolar e 
local a participarem da gestão da escola, pode encontrar grande dificuldade para se 
concretizar na escola em virtude da complexa natureza organizacional que a caracteriza. 
Esse aspecto constitui-se significativo na busca da compreensão em torno dos impactos 
promovidos pela inserção de novos atores no processo de gestão da escola, à medida 
que podem até reconfigurar a natureza organizacional da escola.  
 
No modelo democrático, as tarefas não são realizadas de modo padronizado, unificado e 
estanque. Pressupõe o conflito existente a partir da pluralidade de contextos, opiniões, 
necessidades e posicionamentos. Isso significa dizer que o poder de decidir sobre os 
assuntos relacionados à organização educativa deixa de estar centralizado nas mãos das 
secretarias municipais de educação. Tal orientação é apontada pela Lei Orgânica do 
Município de Salvador, que valoriza a escola como o centro do sistema de ensino. 
Assim, a escola passa a figurar como um espaço de decisão, o que implica algumas 
questões como a revisão dos papéis desempenhados por todos – diretor, coordenadores, 
funcionários, comunidade, professores e alunos.  
 
2. 4 Participação de Conselhos na Gestão das Escolas Municipais de Salvador 
 
O fenômeno da participação na gestão tem se constituído num campo profícuo de 
estudos (FORTUNA, 2000; LIBÂNEO, 2005; LÜCK, 2006; PARO, 1999; TOSI, 1999; 
MACHADO, FREITAS e PEREIRA, 2004). Trata-se de um fenômeno que se acentuou 
especialmente a partir do final da década de 1980 e sobre o qual se depositam muitas 
expectativas. A partir da institucionalização dos Conselhos Escolares no sistema 
municipal de educação de Salvador, no final dos anos 1990, a legislação vem sofrendo 
algumas mudanças no que se refere à sua composição e suas atribuições e, em certa 



medida, na concepção de órgão colegiado promotor da participação. Referências à 
participação na escola estão expressas na Lei Orgânica do Município de Salvador 
publicada em abril de 1990:  

 
A organização e funcionamento de Órgãos Colegiados, eleições 
diretas para diretores e vices de Unidades Escolares devem ser 
asseguradas, garantindo a gestão democrática e a autonomia da 
Unidade Escolar, a partir de eleições diretas para Diretores e Vice-
Diretores (Parágrafo único, Art. 186, 1990).  

 
É possível inferir, a partir desse dispositivo, a intencionalidade de promover a 
participação dos atores na escola, principalmente quando se refere à garantia de 
“organização e funcionamento de Órgãos Colegiados”2. A lei descreve, ainda, algumas 
formas de participação: 
 

Artigo186 - A gestão do ensino público municipal será exercida de 
forma democrática, garantindo-se a representação de todos os 
segmentos envolvidos na ação educativa, na concepção, execução, 
controle e avaliação dos processos administrativos e pedagógicos. 
(Grifo nosso). 

 
De outra parte, é importante observar que, após 15 (quinze) anos de promulgada a Lei 
Orgânica do Município, o Decreto Municipal nº 15.547, de 2005, que institui o 
Regimento dos Conselhos Escolares, retoma aquilo que pode ser considerado central no 
que se refere à participação na gestão, ou seja, concepção, execução, controle e 
avaliação como funções do Conselho Deliberativo. 
 
Constitui-se, assim, a partir da Lei Orgânica do Município, um arcabouço legal que 
passa a orientar e requerer novas formas de funcionamento da gestão, o que implica a 
participação dos atores na concepção, execução, controle e avaliação dos processos 
pedagógicos e administrativos pela via dos Conselhos Escolares. A escola, nesse 
cenário, passa a ser considerada locus do sistema educacional. 
 
No que diz respeito aos Conselhos Escolares, o arcabouço legal que os sustenta 
constitui-se em base indispensável para estudos e pesquisas acerca da gestão 
democrática. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96, por exemplo, indica, 
como um dos princípios para assegurar a gestão democrática, a “participação das 
comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes” (Art 14, II). 
 
No cenário nacional, verifica-se ainda o Programa Nacional de Fortalecimento dos 
Conselhos Escolares3, desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC), que concebe 
os conselhos de escola como 
 

órgãos colegiados compostos por representantes das comunidades 
escolar e local, que têm como atribuição deliberar sobre questões 

                                                 
2 Os “órgãos colegiados” podem ser entendidos, aqui, como sinônimo de Conselhos Escolares, para efeito 
normativo. 
3 Não foi possível verificar programas similares no âmbito do estado da Bahia. Recentemente verifica-se 
apenas a publicação do caderno “O colegiado escolar fortalecendo a gestão democrática”, de 2008, que 
contém orientações básicas para o processo de estruturação e funcionamento dos colegiados nas escolas 
públicas do sistema estadual de ensino. 



político-pedagógicas, administrativas, financeiras, no âmbito da 
escola. Cabe aos Conselhos, também, analisar as ações a empreender e 
os meios a utilizar para o cumprimento das finalidades da escola 
(BRASIL, 2004, p.32). 

 
Como se vê, as atribuições pensadas para os conselhos adquirem uma conotação 
complexa e ampla à medida que requerem o comprometimento e a responsabilização 
por parte de atores que, antes, tinham envolvimento direto com a gestão da escola. 
 
Com base em algumas leis vigentes na educação do município de Salvador, exploramos 
o modo como os Conselhos Escolares das unidades de ensino do sistema municipal se 
compõem e que competências devem desempenhar. Consideramos, para esse fim, a Lei 
Municipal nº 6.630, de 2005, e o Decreto Municipal nº. 15.547, de 11 de março de 
2005. 
 
No que diz respeito a composição do Conselho Escolar, o artigo 2º da Lei nº 6.630/2005 
aponta que este deve ser integrado por uma Assembleia Geral, um Conselho 
Deliberativo e um Conselho Fiscal. Estes dois últimos são constituídos por 
representantes de cada segmento da comunidade escolar4, eleitos em Assembleia Geral. 
A lei sugere a existência de articulação entre as diversas instâncias que compõem o 
Conselho Escolar. Mas, a partir da lei, pressupõe-se, que a escola irá dispor de tempo, 
facilidade de comunicação com a comunidade e participação e disposição por parte da 
comunidade para criar condições para a realização da Assembleia Geral, para a 
composição do Conselho Deliberativo e de membros diferentes para integrar o 
Conselho Fiscal. 
 
Analisamos, no estudo realizado por nós, as especificidades de cada uma das instâncias 
do Conselho Escolar, as quais, posteriormente, foram relacionadas ao processo de 
análise dos dados obtidos com a investigação.  
 
3 METODOLOGIA E DADOS ENCONTRADOS A PARTIR DA PESQUISA 
 
A pesquisa foi desenvolvida a partir de 3 (três) fontes de informação. Inicialmente 
fizemos uma análise da legislação que regulamenta e orienta o modo de funcionamento 
dos conselhos. Posteriormente, aplicamos questionários que foram respondidos por 
conselheiros. Por fim, colhemos opiniões de conselheiros através da observação em 
reuniões promovidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) de 
Salvador. 
 
No que diz respeito à pesquisa empírica, é importante registrar a dificuldade para 
delimitar com precisão o seu universo total. Tal dificuldade decorre do fato de a própria 
Secretaria de Educação não dispor de informações precisas quanto ao número de 
conselheiros de todas as escolas, embora todas5 as unidades da rede mantenham, 

                                                 
4 Por comunidade escolar, entende-se a composição dos professores, coordenadores pedagógicos, 
servidores, pais ou responsáveis e alunos (com frequência) maiores de 18 anos, no caso do Conselho 
Fiscal, e maiores de 14 anos, para o Conselho Deliberativo. 
5 Segundo informações dos técnicos da SMEC, apenas uma escola não possui Conselho Escolar, em 
virtude de ser uma instituição que atende a menores infratores e este público não possuir vínculo com a 
escola, pois assim que são “reabilitados” são transferidos para outras escolas. 



formalmente, Conselhos Escolares. Dessa forma, considerou-se um número 
aproximadamente de 3.822 conselheiros6. 
 
Responderam aos questionários 51 conselheiros, com a seguinte amostra por segmento: 
3 estudantes, 10 pais ou responsáveis, 19 professores, 14 diretores e 5 funcionários. Os 
51 pesquisados compõem os conselhos das escolas pertencentes às seguintes 
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE): Orla (composta por 41 escolas), Cidade 
Baixa (composta por 28 escolas), Itapuã (composta por 45 escolas), Centro (composta 
por 44 escolas) e São Caetano (composta por 38 escolas).  
 
Os questionários foram aplicados com o intuito de conhecer algumas características dos 
sujeitos pesquisados, com perguntas referentes à faixa etária, grau de escolaridade, 
dentre outras. Buscamos investigar também, com o uso do questionário, o modo como 
os sujeitos percebem a ação de participar, suas impressões acerca da gestão democrática 
e que avaliação fazem a respeito do nível de participação do conselho na gestão da 
escola. Para obter tais informações, utilizamos uma escala em que os conselheiros 
escolares puderam indicar sua posição em relação aos enunciados da pesquisa.  
 
3. 1  Algumas considerações decorrentes da pesquisa 
 
Nossa investigação constitui-se como uma tentativa de conhecer melhor um espaço 
propiciado e fomentado a partir da redemocratização das relações políticas e sociais no 
Brasil: o Conselho Escolar. Em seu interior, a participação do conselho na gestão da 
escola pressupõe a existência do conflito, da troca, da reflexão coletiva e da pluralidade.  
 
O conselho trouxe a possibilidade de tornar a escola um agente ativo na busca pela 
superação de problemas historicamente enraizados. O Conselho Escolar nada mais é que 
a tradução de uma política democratizante que, assim como a própria democracia do 
País, é repleta de contradições, conflitos, desafios e conquistas. 
 
Nossa pesquisa verificou algumas características e aspectos sobre o funcionamento dos 
conselhos nas escolas que compõem o sistema municipal de educação de Salvador, tais 
como: 
   

• Parte considerável dos representantes de pais que integram os conselhos 
participam ou já participaram de outros espaços de participação social, política 
ou comunitária; 

• A complexidade apresentada na legislação que normatiza os conselhos pode se 
constituir em um elemento que dificulta o seu funcionamento; 

• O Conselho Fiscal apresenta-se ainda pouco ativo e, em muitos casos, nem 
formalmente existe nas escolas; 

• Há uma percepção frequente de que a principal função do conselho seja 
desenvolver ações relacionadas às questões financeiras; 

• É relativamente baixo o nível de participação do conselho na elaboração e no 
acompanhamento da execução de instrumentos de planejamento da gestão da 
escola;  

                                                 
6 Tomamos como referência o número de conselheiros que deve ter em cada escola, de acordo 
com o porte da instituição, e a quantidade de escolas, também segundo o porte, que compõem 
a rede municipal. 



• Existe algum nível de dificuldade para que o Conselho Escolar consiga se reunir 
mensalmente devido a diversos fatores; 

• Os conselhos possuem algum grau de dificuldade para promover a integração 
entre a comunidade e a escola; 

• A existência de algum tipo de organização comunitária no bairro onde está 
localizada a escola favorece a participação da comunidade no Conselho Escolar; 

• Parte significativa dos conselheiros ainda não está satisfeita com o nível de 
participação dos conselhos na gestão da escola. 

 
Foram identificadas algumas dificuldades para a participação dos Conselhos Escolares 
na gestão. No entanto, estas não devem ser avaliadas com fatalismo, mas como a 
identificação daquilo que precisa ser mudado, superado, pois só assim a escola pública 
poderá cumprir com maior eficácia o seu papel, qual seja, o de prover educação de boa 
qualidade aos seus alunos.  
 
No que se refere especificamente à participação, verificamos que a compreensão que se 
tem sobre esse termo, entre os conselheiros, parece difusa. Esse fator poderia explicar o 
modo como percebem e promovem (ou não) a participação do Conselho Escolar na 
gestão.  
 
É importante enfatizar que as conclusões a que chegamos possuem caráter transitório e, 
portanto, podem ser modificadas com o passar do tempo, com a mudança de contexto, 
ou a partir de outros tantos fatores. Nossa intenção é que as considerações aqui 
apresentadas contribuam para pesquisas futuras sobre o tema e até mesmo subsidiem 
intervenções na realidade e funcionamento desses conselhos a partir de estratégias que 
considerem as informações obtidas a partir da nossa e de outras pesquisas sobre o 
assunto. 
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