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RESUMO 

 

Este caso aborda os desafios vividos pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para 

implementar, após o episódio das ocupações escolares ocorridas em 2015, o projeto Gestão 

Democrática. O caso descreve os principais dilemas enfrentados pelos integrantes do Projeto 

Gestão Democrática da Educação e como foi a atuação dos burocratas neste processo. Este 

artigo tem por finalidade registrar a metodologia utilizada, podendo servir de referência a outros 

estados para o cumprimento da Meta 19 do Plano Nacional de Educação e como subsídio a 

pesquisadores interessados no tema gestão democrática na educação. 

 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Gestão Democrática. Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo.   



ABSTRACT 

 

This case addresses the challenges experienced by the São Paulo State Department of Education 

to implement the Democratic Management Project just after the 2015 school occupations. The 

case describes the main dilemmas faced by the members of the Democratic Education 

Management Project and how the bureaucrats acted in this process. This article aims to record 

the methodology used, and can serve as a reference to other states for the fulfillment of Goal 

19 of the National Education Plan and as a subsidy to researchers interested in the theme of 

democratic management in education. 

 

 

Keywords: Public Policies. Democratic management. Department of Education of the State of 

São Paulo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 2015, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo (SEDUC) atravessava um 

dos períodos de maior tensão da sua história. Em setembro daquele ano, o governo havia 

anunciado a medida “Reorganização Escolar”, que pretendia fechar algumas unidades escolares 

e implementar o ciclo único1 em outras (SÃO PAULO, [2016a]). 

O fechamento se dava em razão da afirmação da SEDUC de que havia escolas que 

abrigavam alunos “fantasmas” – ou seja, que estavam matriculados mas não a frequentavam, 

existindo somente no papel. Isso gerava custos financeiros ao Estado, que, pretendendo fazer 

uma revisão nas unidades com baixa frequência de estudantes, propunha o fechamento de 94 

escolas. 

Quanto ao ciclo único, o governo argumentava que escolas com funcionamento de 

apenas um ciclo tinham melhores colocações no Índice de Desenvolvimento da Educação do 

Estado de São Paulo (IDESP)2, o que justificaria a implementação desse modelo. A 

reestruturação implementaria 754 escolas de ciclo único, com remanejamento compulsório de 

331 mil alunos, impactando aproximadamente 74 mil professores e servidores.  

Porém, não houve diálogo sobre a “Reorganização Escolar” com os principais 

interessados: os estudantes. A notícia gerou inconformismo e revolta após alunos verificarem 

que os nomes de suas escolas estavam na lista daquelas que seriam fechadas, eclodindo 

protestos em todo o estado. Mais de 200 escolas foram ocupadas de acordo com dados 

divulgados pela imprensa (G1, 2015). Foi a primeira vez que se tem registro de uma 

mobilização que envolvesse tantos estudantes, municípios e escolas do estado paulista.  

A preocupação do governo era de que esse número aumentasse, tornando a negociação 

para a desocupação ainda mais difícil. O estado promoveu ações de reintegração de posse sem 

sucesso, pois um dos requisitos para essa é que reste comprovado o esbulho possessório. A 

maior parte das ocupações se dava de forma pacífica. A Figura 1 ilustra uma das ocupações 

escolares na cidade de São Paulo. 

 

Figura 1 – Ocupação Escola Estadual Fernão Dias 

 
1    A distribuição em ciclo único nas escolas permite apenas um dos três períodos: a primeira parte do 
Fundamental, que vai do primeiro até o quinto ano; a segunda, que vai da sexta até a nona série; e por 
fim, o ensino médio. 
2  O IDESP é um indicador de qualidade das etapas dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e ensino 

médio. Tem como finalidade avaliar a qualidade das escolas considerando dois critérios complementares: o 

desempenho dos alunos nos exames do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

e o fluxo escolar (SÃO PAULO, [2019]).  
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Fonte: Folha de S. Paulo (2016). 

 

A repercussão foi parar na mídia e nas redes sociais. Fotos de escolas fechadas e sem 

aula ocupadas por estudantes estampavam a maioria dos jornais. Fato é que as ocupações 

endereçavam a reclamação dos estudantes sobre a falta de escuta e de diálogo do governo 

paulista em relação à implementação de suas políticas públicas educacionais. O objetivo dos 

estudantes era impedir a chamada “Reorganização Escolar”, protestando por mais qualidade na 

educação3. 

A SEDUC já vinha de um período de sucessivos desgastes antes de ter de lidar com as 

ocupações escolares. Alguns meses antes, no primeiro semestre de 2015, houve a maior greve 

de professores da história do Estado de São Paulo, que tinha como principal reivindicação 

aumento salarial e durou quase 100 dias (BORGES, 2015). Por esse motivo, já havia um 

processo de acirramento entre o governo do Estado e o Sindicato dos Professores do Ensino 

Oficial do Estado de São Paulo no momento das ocupações. O humor, sobretudo dos 

professores, já não era dos melhores, e a SEDUC estava muito desgastada quando a mobilização 

estudantil aconteceu, sendo a gota d´água em um copo cheio. 

A pressão de professores, estudantes, imprensa e oposição ao governo não se restringiu 

apenas à figura do secretário da Educação estadual, Herman Jacobus Cornelis Voorwald. A 

popularidade do então governador Geraldo Alckmin caiu e, pela primeira vez, esse viu seu nível 

de desaprovação maior do que o de aprovação. Não havia outra saída senão anunciar a 

suspensão da “Reorganização Escolar” através do Decreto nº 61.692, de 04 de dezembro de 

2015, desistindo do seu projeto apenas quatro dias após ter sido editado o Decreto nº 61.672, 

que disciplinava a transferência de integrantes das escolas em virtude da reorganização. 

 
3 Após um mês de ocupação, estudantes de SP continuam nas ruas | Exame  

https://exame.com/brasil/apos-um-mes-de-ocupacao-estudantes-de-sp-continuam-nas-ruas/
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Porém, o secretário da Educação não pretendia retroceder na decisão de implementar 

a “Reorganização Escolar”. Frente à decisão do governador, ele pediu exoneração4 em 04 de 

dezembro de 2015. Com sua saída, a herança que estava sendo deixada, para qualquer que fosse 

o sucessor, era de um órgão fragilizado e cujo comando era visto com desconfiança por parte 

de estudantes e professores. 

A situação estava delicada. Encontrar um sucessor parecia difícil. A SEDUC ficou sem 

secretário de Estado por mais de 30 dias e somente no dia 27 de janeiro de 2016 foi nomeado 

um novo secretário da Educação: José Renato Nalini (SÃO PAULO, 2017a, p. 90), jurista, ex-

presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e desembargador aposentado. A 

escolha de José Renato Nalini contava com apoio do secretário de Segurança Pública Alexandre 

de Moraes, tido pela imprensa como conselheiro do governador Geraldo Alckmin, e de Gabriel 

Chalita, que havia comandado a SEDUC entre 2002 e 2006, período anterior em que Alckmin 

fora governador (BOMBIG; PALHARES; RESK, 2016).  

O chefe do Executivo paulista apostava no espírito público, no interesse pela educação 

e na capacidade de diálogo de José Renato Nalini para superar a crise pela qual passava a 

SEDUC (SÃO PAULO, 2016). Ainda, uma vez que a discussão da “Reorganização Escolar” 

estava chegando ao Judiciário, por meio de ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo (MPSP) e pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

(DPESP) (BOCCHINI, 2015), a vinda de um jurista para assumir a pasta também poderia 

facilitar a mediação desses conflitos.  

  

 
4 Secretário de Educação de São Paulo pede demissão | Exame 

https://exame.com/brasil/secretario-de-educacao-de-sao-paulo-pede-demissao-2/
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2 O DILEMA DA NOVA GESTÃO  

 

 Em janeiro de 2016, uma nova gestão é nomeada. A recém-chegada equipe comandada 

pelo secretário José Renato Nalini contava com Wilson Levy Braga da Silva Neto como seu 

braço direito. Levy era jovem, advogado, professor universitário e muito hábil em sua forma de 

comunicação.  

 Levy foi destacado para auxiliar nas articulações políticas e tinha a incumbência de 

elaborar estratégias para que o abalo institucional que a Educação sofria não se acentuasse, 

buscando soluções para que a SEDUC pudesse respirar novos ares. Levy compreendeu que, 

embora não houvesse uma diretriz clara de que seria necessário criar um espaço de escuta com 

os professores e a comunidade escolar, a SEDUC teria de resolver a crise das ocupações. Ele 

se viu compelido a adotar algum tipo de iniciativa que pudesse dar vazão às demandas dos 

estudantes. 

 Em uma das reuniões de gabinete na SEDUC, concluiu-se que havia a necessidade de 

escutar os estudantes. Para atender a essa demanda, seria preciso criar canais de diálogo para 

entender quais eram os desejos e expectativas dos alunos em relação à escola. Foi criado então 

o projeto Gestão Democrática da Educação5.  

 O momento para a implantação do projeto parecia propício devido a três fatores. O 

primeiro eram as reivindicações dos próprios estudantes que ocupavam as escolas, bem como 

o apoio da manutenção dessas ocupações por parte da oposição. O segundo eram as críticas do 

MPSP, que, por meio do Grupo de Atuação Especial de Educação (GEDUC SP) 6 e em conjunto 

com a Defensoria Pública, repreendiam a forma autoritária e não participativa das decisões do 

governo, afirmando que todas aquelas referentes à “Reorganização Escolar” haviam excluído 

do processo de decisão os principais atores. Por fim, o terceiro fator que impulsionava a SEDUC 

decorria de comandos legais previstos no Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela 

Lei nº 13.005/2014. Seu artigo 2º, inciso VI, determina que a promoção do princípio da gestão 

democrática da educação pública é uma das diretrizes do PNE. Ainda, o artigo 9º dava um prazo 

de dois anos, contado da publicação da lei, para que os entes federativos aprovassem normativas 

específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação 

pública. Por isso, o objetivo da Meta 19, constante do Anexo da Lei nº 13.005, era “assegurar 

 
5  A Resolução SE nº 31, de 13 de maio de 2016, dispôs sobre a criação de Grupo de Trabalho para planejar e 

executar ações atinentes ao projeto Gestão Democrática da Educação (SÃO PAULO, [2016b]). 
6  “Constitui missão institucional do GEDUC a identificação, prevenção e repressão aos atos ou omissões capazes 

de corresponder à violação ou à ameaça de lesão a interesses difusos relativos ao direito à educação, em 

especial aos princípios assegurados na Constituição Federal” (SÃO PAULO, [2010]).  
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condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da educação” no 

âmbito das escolas públicas (BRASIL, 2014). 

Levy, em uma das primeiras reuniões na sede do Ministério Público Estadual do 

Estado de São Paulo, foi questionado sobre qual seria a conduta da SEDUC face à determinação 

legal emanada pelo Plano Nacional de Educação, uma vez que a gestão do secretário José 

Renato Nalini já vinha refletindo sobre a necessidade de implementar políticas de gestão 

democrática.  

Mas, sem prazo suficiente para o cumprimento da Meta 19 do PNE e com servidores 

e estudantes reticentes a qualquer tomada de decisão da SEDUC, cobranças constantes do 

Ministério Público falta de credibilidade do órgão perante a opinião pública por conta das 

acusações de postura autoritária e das ocupações causadas pela “Reorganização Escolar” que 

fragilizaram a administração e ainda não haviam se findado, como seria resolvido o problema 

da falta de gestão democrática na educação? Como entender as demandas de quase 3,5 milhões 

de estudantes, como ouvi-los, engajá-los em soluções e mobilizá-los a cooperar com uma gestão 

mais democrática? Essas eram algumas das perguntas que passavam na cabeça de Levy e que 

precisavam ser direcionadas para alguma ação. 
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3 O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO GESTÃO DEMOCRÁTICA  

 

Como providência preliminar, foi pactuado com o Ministério Público que seria 

necessário extrapolar o prazo de dois anos previsto em lei, pois o entendimento era de que o 

marco regulatório para a gestão democrática da educação deveria ser construído num processo 

amplo, profundo e estrutural de escuta da comunidade escolar. Assim, o tempo dado pelo PNE 

era exíguo para tamanha construção, considerando sobretudo a greve e as ocupações vividas no 

ano de 2015. Ficou acordado então que qualquer movimento da SEDUC sobre o tema de gestão 

democrática se daria num processo mais amplo de debate com os integrantes da rede estadual 

de ensino. 

Havia ainda alguns problemas práticos para serem resolvidos, pois algumas escolas 

ainda permaneciam ocupadas. Levy aconselhou o secretário de Educação, José Renato Nalini, 

a não adotar a mobilização policial para a desocupação das escolas, buscando caminhos 

alternativos e apostando no processo de escuta e diálogo, a fim de acalmar os ânimos e dar 

oportunidade aos estudantes de expor suas opiniões, atendendo às demandas dentro das 

possibilidades da SEDUC.  

Tal foi feito em todas as escolas, com exceção de algumas ocupações que ocorreram 

em unidades administrativas onde funcionam as Diretorias Regionais de Ensino (DRE). Levy 

foi informado pelo aparato de segurança do Estado que em apenas uma das instituições de 

ensino havia pessoas estranhas à comunidade escolar no processo de ocupação. Isso 

comprovava que esse se deu, em grande maioria, pela mobilização dos secundaristas e, em 

casos isolados, com a participação de atores externos à escola. Nesses, a desocupação deveria 

ser feita mediante empenho de força policial. Foi o que aconteceu, sendo garantido aos 

ocupantes acesso a advogados e ao devido processo legal, sem a necessidade de uso de armas. 

A equipe policial que realizou essa desocupação ficou conhecida como “tropa do braço”, pois 

retirou as pessoas que resistiram sem o uso de armas, mas sim empreendendo somente força 

física – daí o apelido.  

Levy ficou responsável por coordenar o Projeto de Gestão Democrática na Educação. 

O estudo sobre democracia já o acompanhava desde iniciação científica na graduação. Autor 

do livro “Teoria Democrática e Reconhecimento”, fruto de sua dissertação de mestrado, sabia 

que pôr em prática as ideias que aprendera seria um dos seus maiores desafios. 

 Chegada a hora de implementar o projeto, Levy observava que, olhando para dentro 

da Administração, havia uma resistência muito grande a qualquer iniciativa que se parecesse 

com uma gestão democrática. Sem fazer julgamento de cunho moral, ele acreditava que havia 
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uma perspectiva geracional dos gestores da educação da época de que talvez esse assunto não 

fosse tão relevante (uma vez que haviam sido formados em outro contexto) ou de que esse tipo 

de projeto poderia gerar um trabalho adicional indesejado frente a todas as outras demandas 

que a SEDUC já abrigava. E nem todos estavam dispostos a suportar esse acréscimo. 

Para vencer essas adversidades, Levy cercou-se de pessoas que acreditavam que o 

trabalho poderia ser feito, formando assim sua equipe. Uma vez que dentro da burocracia havia 

uma dificuldade muito grande de reconhecer a importância da gestão democrática na condução 

das políticas educacionais, o que gerava resistência, havia necessidade de uma mudança 

estrutural, de paradigma. Assim, acreditava que uma política radical, que fosse capaz de mexer 

na raiz do problema, deveria envolver diretamente todos os setores da Educação: escolas, DREs 

e o órgão central da SEDUC.  

No percurso de construção do projeto, a SEDUC contou com a colaboração e apoio de 

parceria externa, que se deu por meio de Anna Penido, reconhecida especialista em educação 

que dedicou muitas horas à equipe da SEDUC de forma pro bono, desenvolvendo mediações, 

facilitações de grupos e a criação de metodologias para todas as etapas do projeto.  

Embora sua ajuda tenha sido indispensável, Wilson Levy entendia que era importante 

que todas as decisões ficassem a cargo da equipe técnica. Então, a equipe da SEDUC que 

compôs o projeto deveria estar profundamente apropriada do tema e envolvida nos trabalhos. 

Havia um receio de que qualquer aporte externo poderia ser visto com desconfiança pelo corpo 

administrativo, pois havia relatos de que, nas últimas décadas, os burocratas estavam sendo 

demandados por ideias gestadas fora da educação, por parceiros externos, e, portanto, sem 

conexão com a sua base, com o chão da escola, o que muitas vezes levava a ações de impacto 

reduzido ou incompatível com os objetivos inicialmente estabelecidos.  

Nesse caso, a parceria deu suporte em todas as etapas, pois Anna Penido participou do 

projeto com envolvimento e acreditando que o trabalho geraria bons frutos, além de crer que a 

burocracia precisava passar por essa transformação democrática. 

 

3.1 DEFINIÇÃO DO ESCOPO DE TRABALHO  

 

O Projeto de Gestão Democrática da Educação7 pretendia ampliar o diálogo entre a 

administração, os burocratas e os destinatários finais das políticas, os estudantes – assim como 

seus pais e responsáveis. O objetivo era aprimorar e ampliar a cultura democrática, 

 
7  O site do projeto se encontra no endereço eletrônico https://www.educacao.sp.gov.br/gestaodemocratica. 
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modernizando os espaços de participação e deliberação existentes na escola. Uma vez que esses 

foram identificados, foram selecionados para o projeto os conselhos de escola, as associações 

de pais e mestres e os grêmios estudantis. 

Essa escolha não foi aleatória. Na Ação Civil Pública nº 1049683-05.2015.8.26.0053, 

o Ministério Público e a Defensoria Pública sinalizavam que o estado havia falhado em relação 

à “Reorganização Escolar”, afirmando que “nenhuma das instâncias de participação e 

deliberação das comunidades escolares foi consultada a respeito de eventuais diagnósticos 

elaborados pela Secretaria de Estadual de Educação (...)”. (FAUSTINONI E SILVA, 2015, p. 

25) 

Levy partiu da premissa de que, para melhorar os processos de escuta e diálogo 

considerando a grande dimensão da rede estadual paulista8, não seria possível ouvir todas as 

pessoas de forma direta. Era preciso se valer dos espaços de participação e deliberação já 

existentes na escola. 

No entanto, ao olhar para a estrutura e funcionamento desses espaços, percebia-se que 

não funcionavam como se esperava. Portanto, era preciso atualizá-los, remodelando-os e 

dando-lhes sentido, reforçando a importância que tinham, para que a escola também pudesse 

ser um espaço mais democrático e o diálogo pudesse acontecer com a SEDUC de forma mais 

organizada. 

 

  

 
8  A rede estadual paulista é a maior do Brasil, com mais de 5 mil escolas, aproximadamente 3,5 milhões de 

estudantes e mais de 230 mil servidores, sendo que 190 mil são professores (SÃO PAULO, [201-?]). 
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4 ETAPAS DO PROJETO  

 

O projeto foi divido em 4 etapas: I) Diagnóstico (junho de 2016 a janeiro de 2017); II) 

Local (fevereiro a junho de 2017); III) Regional (agosto a setembro de 2017); e IV) Estadual 

(outubro de 2017 a março de 2018). A seguir, cada uma delas é explorada. 

 

4.1 ETAPA I – DIAGNÓSTICO  

 

A Etapa Diagnóstico tinha por objetivo extrair a percepção da comunidade escolar a 

respeito da efetividade dos espaços de participação já existentes na escola. Para isso, foram 

utilizados grupos de escuta ativa e um questionário online.  

Os grupos de escuta antecederam e subsidiaram a formulação do questionário. Para 

esse, foram capacitados 30 servidores que atuavam nas DREs e ocupavam os cargos de 

supervisores de ensino ou professores coordenadores do núcleo pedagógico. Anna Penido 

apoiou a SEDUC na formação desses primeiros servidores que desempenharam o papel de 

facilitadores do projeto Gestão Democrática.  

Esses estavam em regiões distintas do estado, sendo responsáveis por mediar e 

organizar 105 grupos de escuta com professores, servidores, gestores de escola, estudantes, pais 

e responsáveis. Ao todo, foram ouvidos 2.700 participantes, com origem em mais de 220 

municípios, conforme a Figura 2. A metodologia desenvolvida nos grupos de escuta consta no 

Apêndice I. 

 

Figura 2 – Apresentação da Equipe do Projeto 

 
Fonte: Elaboração SEDUC. 
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Os grupos de escuta ajudaram a captar as primeiras impressões dos processos 

democráticos existentes na escola e a iniciar o processo de escuta e diálogo, constituindo uma 

amostra da rede. Os resultados obtidos deram base para a construção do questionário, pois, para 

esse ser aplicado em todas as escolas, era preciso entender quais eram os pontos de maior 

relevância.  

O questionário foi endereçado a professores, servidores e gestores de escolas, assim 

como a estudantes e seus familiares, tendo sido dividido em três blocos. O Bloco I, da 

“Caraterização”, tinha por finalidade identificar o perfil do respondente, a qual escola se 

vinculava, qual segmento representava, sua idade, sexo e se participava de algum colegiado da 

escola. O Bloco II trazia perguntas sobre gestão democrática no contexto da instituição de 

ensino, e o Bloco III tratava dos espaços de participação, com perguntas específicas para 

grêmios estudantis, conselhos de escola e associações de pais e mestres. A equipe do projeto 

contou com o apoio de desenvolvedores de sistema para que fosse possível criar um 

questionário online disponível às mais de cinco mil escolas.  

Levy ficou muito entusiasmado com os primeiros resultados da participação. 

Conforme a Figura 3, houve quase meio milhão de participantes no questionário. Era até então 

o maior número de respondentes em todas as ações já desenvolvidas pela SEDUC. 

 

Figura 3 – Folder do resultado do questionário Gestão Democrática 

 
Fonte: São Paulo ([2017]) 

 



18 

 Os resultados deram ânimo à equipe da SEDUC para continuar trabalhando com 

energia e o projeto foi ganhando corpo. O órgão, que até pouco tempo antes só estampava 

negativamente as capas dos jornais, começou a ser visto com pautas positivas, conforme a 

Figura 4. 

  

Figura 4 – Matéria do Jornal da Cidade sobre o projeto Gestão Democrática 

 
Fonte: Milanez (2016). 

 

O resultado de algumas perguntas do questionário chamou a atenção da equipe do 

projeto. A maior parte dos respondentes assinalaram alternativas que restringiam o conceito de 

democracia e se limitavam ao aspecto de ter o direito em expressar suas opiniões e vê-las 

consideradas, embora existindo alternativas mais abrangentes que envolviam conceitos de 

corresponsabilidade (direitos e deveres) – como a participação ativa nas decisões das escolas, 

mas que não foram escolhidas. 

Mesmo com uma concepção mais restrita do que seria uma gestão democrática na 

escola, 66% dos respondentes avaliaram que a existência dela poderia melhorar muito a 

motivação dos alunos para estudar. Mais de 60% responderam que a gestão democrática pode 
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aumentar o cuidado de todos com a escola, assim como a aprendizagem dos alunos, a inclusão 

e o respeito às diferenças entre as pessoas. 

Sobre o funcionamento dos colegiados (grêmio estudantil, conselho de escola e 

associação de pais e mestres), embora os respondentes reconhecessem a sua existência, 

percebeu-se que, em determinadas localidades, esses eram inoperantes ou funcionavam 

precariamente. Ao serem perguntados se conheciam algum colegiado com experiências 

interessantes, a proporção foi desanimadora: a) para os grêmios estudantis, 18% disseram 

conhecer; b) para o conselho de escola, 13% disse conhecer e c) para a associação de pais e 

mestres, houve o menor percentual de respondentes que disse conhecer alguma experiência 

interessante: apenas 11%.  

Os resultados do questionário foram disponibilizados com dois tipos de recorte. O 

primeiro apresentava a média das respostas de todo o estado, com o somatório de todas as 

respostas, trazendo uma visão geral. O relatório geral foi publicizado no site da SEDUC para 

toda a sociedade9.  

Já o segundo recorte era específico e individualizado: cada escola recebeu as respostas 

dos participantes da sua comunidade escolar e aquelas eram acessíveis por meio de plataforma 

própria da SEDUC, a Secretaria Escolar Digital (SED). Os estudantes, pais e responsáveis, 

professores, servidores e gestores precisavam acessar a SED por meio de seus perfis, utilizando 

login e senha para conferir como foi a participação da unidade escolar à qual se vinculavam 

(SÃO PAULO, 2017c). 

Tal se deu assim porque havia o entendimento, por parte da equipe do projeto, de que 

a divulgação das respostas da escola no site exporia as unidades de forma indesejável. Levy 

entendia que a etapa do Diagnóstico deveria dar oportunidade à escola para refletir internamente 

sobre seus resultados, pois isso fazia parte de um momento inicial do projeto. Uma exposição 

excessiva poderia causar uma desmobilização da escola.  

 

4.2 ETAPA II – LOCAL   

 

Na sequência, a equipe do projeto iniciou a Etapa Local, que recebeu esse nome por 

ser desenvolvida em cada unidade escolar (SÃO PAULO, 2017b). O objetivo da escola era 

olhar para os problemas a serem superados em relação à implementação da gestão democrática 

e endereçá-los à unidade administrativa da SEDUC competente para resolvê-los. 

 
9 Os resultados estão disponíveis no endereço eletrônico 

https://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/1230.pdf 

https://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/1230.pdf
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Para cumprir essa etapa foi preciso capacitar 182 facilitadores, ou seja, ter ao menos 

dois representantes para cada uma das 91 DREs do estado. Feito isso, chegava o momento de 

esses facilitadores apoiarem as escolas para realizar sua etapa local. 

Assim, cada escola, em posse da devolutiva do diagnóstico feito no questionário 

online, tinha como missão analisar as respostas dada pela comunidade escolar e construir 

propostas de melhoria frente ao diagnóstico obtido. Tais eram categorizadas em temas e 

direcionadas aos responsáveis, que poderiam ser: a) a própria escola, quando a solução fosse 

possível de ser encaminhada localmente; b) a DRE respectiva, quando a solução demandasse 

suporte da unidade administrativa regional; ou c) da SEDUC, quando a proposta de melhoria 

precisasse de articulação política e mudanças mais estruturais.  

Mais uma vez houve participação expressiva. Das mais de 5.100 escolas regulares do 

estado, 4.700 participaram desta etapa e contribuíram com a formulação de 7.819 propostas de 

melhorias que foram registradas em sistemas informatizados e desenvolvidos pela própria 

SEDUC, por meio da SED (SÃO PAULO, 2017d). 

 

Figura 5 – Registros fotográficos da Etapa Local nas escolas estaduais 

 
Fonte: SEDUC 

 

A Etapa Local demandava muito esforço, tempo e mobilização pelos burocratas das 

unidades escolares, e as etapas que se sucederiam poderiam desaquecer a discussão da temática 

na escola pois se dariam das Diretorias de Ensino e Secretaria da Educação. Assim, foram 
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criadas ações paralelas ao projeto, como o concurso de desenho da mascote do projeto Gestão 

Democrática, para que o tema continuasse a ser fomentado.  

Os desenhos realizados pelos estudantes passariam por um processo seletivo e 

estampariam a capa do kit escolar – com caderno e caixa de lápis de cor – fornecido anualmente 

para todos os estudantes da rede pública estadual. Houve grande engajamento no concurso, 

sendo a seleção realizada por meio de plataforma eletrônica, para que toda a sociedade pudesse 

votar nos seus desenhos preferidos. Mais de 91 mil votos selecionaram os finalistas. O concurso 

permitiu manter o engajamento enquanto as escolas finalizavam a etapa local (SÃO PAULO, 

2017e). 

A equipe do projeto realizava avaliações ao final da execução das etapas do Projeto. 

Ao final da Etapa Local, percebeu-se que, embora o resultado tivesse sido satisfatório em 

números absolutos de participações, algumas escolas não se sensibilizaram com o projeto, tendo 

sido a condução protocolar, gerando propostas repetidas e pouco transformadoras.  

Isso quer dizer, que frente a inúmeras atribuições e demandas que a escola já possuía, 

buscou-se simplificar as soluções com propostas simplórias, uma vez que uma parte das 

propostas da Etapa Local era de incumbência e solução da própria escola. Era uma estratégia 

de defesa que os integrantes da comunidade escolar utilizavam para não serem expostos a 

soluções que pudessem pôr em cheque sua própria atuação. 

 

4.3 ETAPA III – REGIONAL 

 

O projeto vinha numa crescente a partir da base, a escola. Levy acreditava que o projeto 

precisava refletir o chão da instituição de ensino: não deveria nascer de decisões gestadas 

unicamente em gabinete, mas sim por meio daqueles que vivenciam a escola no seu dia a dia. 

Assim, a Etapa Regional, que seria iniciada nas 91 DREs, somente aconteceu após as discussões 

nas escolas. 

Esse era o momento de os burocratas das regionais (supervisores de ensino, 

professores coordenadores que atuavam dentro das DRE) se organizarem, olhando para os 

resultados obtidos na etapa anterior – a Local – e construindo propostas regionais a partir 

daqueles. Foi aberta uma nova oportunidade de discussão das propostas advindas das escolas, 

que passaram por um processo de aprimoramento, apurando-se os pontos mais relevantes e 

transformando todas as demandas em documentos sistematizados e propostas mais concretas, 

sendo descartadas aquelas que fugiam ao tema.  
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Os servidores das DREs tinham como incumbência selecionar as propostas que eram 

pertinentes, aglutiná-las por similaridade e, ainda, trazer novas propostas com o olhar da equipe 

regional. Ao final, era preciso endereçar aquelas que tratavam de assuntos que fugiam ao tema 

para os setores responsáveis pelo atendimento daquelas demandas. Ao todo, foram construídas 

1.354 propostas regionais que deveriam representar as 91 DREs e servir de subsídio para a 

equipe que coordenava o projeto dar andamento à próxima etapa.  

A equipe do projeto percebeu que, uma vez que o processo de escuta era ainda 

incipiente, muitas das propostas das escolas fugiam ao tema, tendo sido elaboradas mais pelo 

anseio de uma oportunidade para se expressar. Assim, muitas contribuições das escolas foram 

interpretadas pelas DREs como desorganizadas ou inadequadas ao que estava sendo proposto.  

Por outro lado, era preciso garantir que o processo de seleção realizado pelos 

burocratas das regionais não descaracterizasse o conteúdo coletado pelas escolas na Etapa 

Local. Dessa forma, foi prevista uma votação das propostas elaboradas pelos servidores das 

Diretorias Regionais, sendo utilizada a plataforma digital da SED como meio de votação.  

Assim, a comunidade escolar teve a oportunidade de conhecer o processo de lapidação 

realizado pelas Diretorias Regionais e foi aberta nova oportunidade de professores, gestores de 

escola, estudantes, pais e responsáveis votarem nas propostas que mais representavam seus 

anseios. A ideia era que a escola pudesse se enxergar nas propostas agora já lapidadas na etapa 

regional. Como a rede estadual paulista tem grande dimensão, o uso de tecnologia propiciou o 

engajamento em massa: nessa etapa houve 794.135 votos, que selecionaram as 908 propostas 

mais bem votadas, conforme a Figura 6. 

 

Figura 6 – Votação das propostas regionais 

 
Fonte: SEDUC 
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Era preciso fazer um recorte das propostas prioritárias. Foram essas 908 propostas, 

aproximadamente 10 propostas por Diretoria de Ensino, que compuseram o material 

endereçado à SEDUC para a Etapa Estadual.  

 

4.4 ETAPA IV – ESTADUAL   

 

 Por fim, em dezembro de 2017 a Etapa Estadual foi realizada.  

A Etapa Estadual consistiu em um grande encontro presencial representativo de todos 

os segmentos que compõem a escola, com 240 participantes. Durante dois dias, esses se 

reuniram na capital paulista para discutir a consolidação dos documentos que tiveram como 

base as propostas elaboradas nas etapas anteriores (SÃO PAULO, 2017e). 

A equipe do projeto se apropriou das 908 propostas (SÃO PAULO, 2017f) e as 

agrupou em dois documentos, conforme a Figura 7: o primeiro – Plano de Fortalecimento da 

Cultura Democrática – tinha propostas que poderiam ser implementadas pela SEDUC de forma 

simplificada, sem necessidade de tramitação legislativa; já o segundo agrupava aquelas que 

precisariam de alterações legislativas para que pudessem ser implementadas. 

 

Figura 7 – Produtos apresentados no encontro estadual 

 
Fonte: SEDUC 

 

O Plano de Fortalecimento da Cultura Democrática apresentava diretrizes, estratégias 

e ações para favorecer a incorporação de atitudes e práticas mais participativas no cotidiano das 

escolas, das DREs e demais instâncias da SEDUC. O documento partiu do princípio de que o 

fortalecimento da cultura democrática na educação pressupunha o envolvimento e a 

participação de todos nas ações voltadas ao desenvolvimento das políticas educacionais e da 

escola, inclusive na discussão, no encaminhamento e na avaliação de problemas e decisões, por 
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meio do amplo acesso a informações, do diálogo e do respeito aos acordos coletivos. O intuito 

era criar caminhos para fomentar o engajamento, o compartilhamento de responsabilidades e o 

aperfeiçoamento das instâncias de participação já existentes, em especial os grêmios estudantis, 

os conselhos de escola, as associações de pais e mestres e os conselhos de classe e série. 

Já o Projeto de Lei de Gestão Democrática, era um projeto de lei que tinha por 

finalidade alterar a legislação que regulamentava os espaços democráticos de deliberação, já 

que esses tinham sido criados antes mesmo da Constituição Cidadã de 1988 e, portanto, tinham 

resquícios autoritários. Com a sua aprovação a SEDUC poderia cumprir a Meta 19 do PNE. 

Esses documentos foram discutidos e debatidos durante os dois dias de evento, mas 

novas propostas foram feitas e a equipe precisaria de mais um tempo para consolidá-las e 

incorporá-las. Esse processo se prolongaria até o início de 2018.  

  

4.5 COMO SE CONCLUIU O PROJETO? 

 

Em 2018, o cenário político começou a se alterar pelo afastamento do cargo do 

governador do estado, Geraldo Alckmin, para se candidatar à Presidência da República nas 

eleições daquele ano. Por isso, o então vice-governador, Márcio França, assumiu o posto. 

Com essas movimentações, houve novamente alteração da gestão da SEDUC, sendo 

nomeado outro secretário, momento em que houve a exoneração de Levy na transição do 

governo. 

Já próximo a sua saída da SEDUC, Levy se reuniu com a equipe do projeto, que estava 

com os produtos do Gestão Democrática em etapa de finalização, mas que ainda precisava de 

algum tempo de maturação pela equipe técnica do órgão para concluí-lo. A equipe precisava 

correr contra o tempo. No início de maio de 2018 Levy efetivamente deixou a SEDUC e a 

equipe técnica ficou sem o respaldo do idealizador e defensor político do projeto. 

Toda e qualquer gestão que se inicia busca imprimir seus valores e projetos a fim de 

alcançar seus objetivos, sendo a implementação de alterações em diversos setores e equipes da 

Administração Pública um processo corriqueiro. Assim, a nova gestão optou por desmembrar 

a equipe técnica do projeto. Toda e qualquer gestão que se inicia busca imprimir seus valores e 

projetos a fim de alcançar seus objetivos, sendo a implementação de alterações em diversos 

setores e equipes da Administração Pública um processo corriqueiro. e os servidores que a 

compunham foram realocados em novas funções.  
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Ainda assim, com o esforço individual de alguns membros da equipe, que passaram a 

acumular novas demandas, o trabalho foi concluído. Tinha-se, então, os dois produtos 

finalizados, mas ainda era preciso dar encaminhamentos políticos. 

O principal interlocutor político, Wilson Levy, que poderia dialogar com os burocratas 

de alto escalão, tinha ido embora. A equipe técnica precisaria encaminhar o projeto de lei para 

o Palácio do Bandeirantes, para apreciação do governador. E esse, se de acordo, proporia o 

projeto de lei à Assembleia Legislativa. Já o Plano de Fortalecimento da Cultura de Gestão 

Democrática dependia de alinhamento dentro do próprio órgão, devendo ser direcionado à 

Coordenadoria Pedagógica, para, então, ser incorporado às práticas da rotina pedagógica e de 

gestão. Mas para que esse documento entrasse na prioridade da Coordenadoria também era 

preciso articulação política. 
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5 NOTAS DE ENSINO 

 

5.1 SINOPSE DO CASO 

 

Este caso aborda os desafios vividos pela SEDUC para implementar o projeto Gestão 

Democrática após o episódio das ocupações escolares ocorridas em 2015. O personagem 

principal é Wilson Levy Braga da Silva Neto, coordenador geral do projeto no período de 

janeiro de 2016 a abril de 2018.  

O caso tem por objetivo descrever os principais dilemas enfrentados por Levy e a 

equipe técnica do Projeto Gestão Democrática da Educação se desenvolveu e como foi a 

atuação e interação dos burocratas neste processo. Dentre os diversos desafios identificados por 

ele para a implementação de políticas educacionais num momento politicamente conturbado 

estavam as dificuldades de desocupar escolas tomadas por estudantes, mobilizar burocratas para 

o engajamento no projeto e cumprir os prazos previstos por lei no PNE. 

Narra-se a história real de uma política pública que nasceu em uma janela de 

oportunidade e teve seu movimento dissipado durante a mudança do momento político. Por 

esse motivo, o caso tem por finalidade registrar a metodologia utilizada, servindo de referência 

a outros estados que pretendem realizar o cumprimento da Meta 19 do PNE, além de servir de 

subsídio à pesquisadores interessados no tema da gestão democrática na educação. 

 

5.2 O QUE ACONTECEU NO CASO REAL 

 

Após a saída do chefe de Gabinete, Wilson Levy, o projeto não teve o encaminhamento 

pretendido originariamente. Realizada entrevista após deixar a SEDUC, Levy pondera que foi 

feita a política do possível e reconhece que a estrutura da Secretaria não pode ser considerada 

como democrática, pois tem traços que são incompatíveis com isso. Porém, houve uma janela 

de oportunidade aberta e se buscou ocupar o espaço para imprimir uma nova gramática das 

relações institucionais. O projeto se desenvolveu de forma orgânica e mobilizadora.  

Levy reforça que o timing da política pública é elemento crucial e, infelizmente, 

quando a descontinuidade do mandato aconteceu, a responsabilidade de dar continuidade ou 

não é escolha de quem fica, mediante o juízo de avaliação da conveniência. Embora tenha 

havido uma grande mobilização desencadeada durante o processo de implementação do projeto, 

os próprios envolvidos e interessados diretos (professores, servidores, gestores de escola, 

estudantes e seus pais e responsáveis) não conseguiram se organizar para tensionar os 
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secretários de Estado que se sucederam, a fim de dar continuidade ao projeto. O momento que 

essa tensão deveria ter ocorrido culminou com período eleitoral e se acredita que isso dissipou 

a atenção.  

Também nota que os sindicatos de classe não tensionaram a gestão para que o projeto 

tivesse prosseguimento, o que causa a percepção de que a gestão democrática é efêmera e 

episódica até para atores que deveriam estar interessados no resultado desse tipo de projeto.  

A equipe técnica argumenta que a sua desmobilização dificultou o encaminhamento 

dos produtos gerados e reforça que realizar uma gestão democrática é trabalhoso e, por isso, 

não há grande interesse pelos governantes em pautá-la na agenda.  

Ressalta-se, por fim, a importância da atuação dos burocratas de nível médio que 

compunham a equipe do Projeto, pois, mesmo após a desmobilização da equipe, ainda 

individualmente, buscaram influenciar as novas políticas que surgiram na SEDUC de modo a 

resgatar produtos obtidos no Projeto Gestão Democrática. Foi o que aconteceu com o Programa 

Dinheiro Direto na Escola Paulista (PDDE Paulista), que tem como veículo de repasses de 

verbas públicas as Associações de Pais e Mestres (APM). Um dos membros da equipe do 

Projeto Gestão Democrática aproveitou a discussão do PDDE Paulista para trazer os insumos 

obtidos no Projeto Gestão Democrática, que pretendia modernizar o funcionamento das APM, 

para promover mudanças nesse colegiado por meio deste novo programa, mas observando os 

anseios postos pela comunidade escolar durante o projeto Gestão Democrática.   

 

5.3 PERGUNTAS DE ESTUDO SUGERIDAS 

 

Sugere-se as seguintes questões de estudo aos alunos como preparação à discussão do 

caso: 

1) O personagem principal é um burocrata de nível de rua, nível médio ou alto escalão? 

Explique a importância desse burocrata no desenvolvimento do projeto; 

2) Identifique passagens que demonstrem o emprego de alta discricionariedade; 

3) A partir das informações e preocupações do personagem principal do caso, qual é a 

forma de implementação da política adotada no projeto Gestão Democrática: top down 

ou bottom up?; 

4) Com base na resposta anterior e analisando a implementação da política, nos moldes 

relatados, percebe-se maior preocupação de conhecer como a realidade funciona ou se 

busca conformidade às normas? 
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5) Na sua opinião, houve falha na formulação e implementação da política pública em 

questão? Na visão top down, a falha na implementação da política é algo que importa? 

Por quê? 

6) Na Etapa Local, momento de construção de propostas por parte das escolas e 

identificação dos responsáveis por solucioná-los que também incluía atores da escola, 

houve estratégias de coping, conceituadas por Bekkers, Musheno, Tummers e Vink  

(2015)como esforços comportamentais que os BNR empregam quando interagem com 

clientes para controlar, tolerar ou reduzir demandas externas e internas e conflitos em 

torno delas10. Embora essa situação não esteja explícita no texto, sugere-se a discussão 

de quais poderiam ser os fatores que levariam um diretor, por exemplo, a buscar 

influenciar as propostas de sua escola para preencher de forma simplesmente 

protocolar os formulários da Etapa Local e não investigar os efetivos pontos de 

melhoria. 
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6 ROTEIRO PARA DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, o objetivo é discutir aspectos fundamentais sobre os estudos de 

burocracia que são impulsionados a partir de perguntas dos pesquisadores do porquê as políticas 

públicas falham. Essas perguntas são pertinentes para o presente caso pois se pode considerar 

que a política desenhada para o projeto Gestão Democrática não foi concluída nos moldes em 

que se esperava e, portanto, falhou. 

Nessa linha, é importante resgatar a teoria tradicional de Max Weber (1947. Weber 

traz a expectativa teórica de que o mundo da execução da política é aquele em que a “máquina 

administrativa” funciona a partir do controle de seus burocratas, pois esses seriam meros 

executores, desprovidos de sentimentos, opiniões, emoções e vontades. Porém, percebe-se que, 

a partir da complexidade da implementação de políticas, os atores do projeto Gestão 

Democrática não só tinham opiniões e vontades como faziam ou deixavam de cumprir as etapas 

propostas se não estivessem suficientemente mobilizados e motivados com o tema. 

A partir de ideias contemporâneas, as políticas públicas são tidas como processos 

contínuos e não mais estanques, com ciclos pré-definidos e bem delimitados. Duas principais 

abordagens buscam explicar o porquê as políticas públicas falham, são elas: a visão bottom up 

e a visão top down. 

A visão top down tem interesse em identificar o erro da política pública, pois quer 

corrigi-la para não colocar em risco a democracia, já que os legitimados para propor as políticas 

públicas são os eleitos. Portanto, traz uma carga de conformidade aos planos previamente 

traçados. Por outro lado, a visão bottom up busca descrever a realidade e entendê-la. Nessa 

perspectiva, a performance importa, ou seja, é mais significativo entender como as coisas são 

para compreender as consequências da implementação do que atender às normas. 

Na implementação do projeto Gestão Democrática, busca-se compreender qual foi a 

opção da SEDUC na formulação da política a partir dessas duas visões. O papel dos burocratas 

de nível de rua, de médio e alto escalão também pode ser localizado na descrição do caso, 

portanto, sugere-se estimular questões sobre seus diferentes meios de atuação e interação.  

Sobre os burocratas de médio escalão, que buscam influenciar e direcionar as escolhas 

de alto escalão, sugere-se direcionar os leitores ao item 5.2 “O que aconteceu no caso real” no 

qual é possível verificar que se buscou dar continuidade aos resultados obtidos no projeto, 

utilizando-se de outras iniciativas propostas pelas gestões que sucederam a equipe de Levy.  
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Por fim, o caso pretende provocar reflexão aos interessados em políticas públicas 

educacionais e temas relacionados à gestão democrática na educação. Objetiva-se questionar 

por que o debate desse tema é tão incipiente. 
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APÊNDICE APÊNCICE V 

 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº         , DE    DE      DE 2018 
 
Dispõe sobre a promoção da gestão democrática na rede estadual de ensino da Secretaria 

de Educação do Estado de São Paulo 
 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo decreta e 

eu sanciono a seguinte lei: 
 
CAPÍTULO I 
Do Princípio da Gestão Democrática no Ensino Público Estadual 
 
Artigo 1º - A promoção do princípio da gestão democrática da educação 

pública, uma das diretrizes do Plano Estadual de Educação, aprovado pela Lei nº 16.279, 
de 8.7.2016, dar-se-á nos termos estabelecidos na presente lei, considerando: 

I - o preceito constitucional segundo o qual o ensino público será ministrado 
com base no princípio da gestão democrática, na forma do disposto na LDB - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e da legislação dos sistemas de ensino; 

II - que os Sistemas de Ensino, segundo a LDB definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades 
e conforme os princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração da 
proposta pedagógica da escola e da participação das comunidades escolar e local nas 
instâncias de participação. 

 
Artigo 2º - A prática da gestão democrática do ensino público na educação 

básica deverá assegurar: 
I - Equidade nas relações, visando a inclusão e participação de todos, 

respeitando suas diferenças, com base nas premissas de garantia de direitos, igualdade 
de oportunidades e prevenção de qualquer tipo de exclusão ou discriminação; 

II - Diálogo e participação, com o envolvimento de todos os segmentos em 
processos permanentes de escuta, troca de opiniões e construção conjunta de 
entendimentos e consensos; 

III - Corresponsabilidade e compartilhamento, via engajamento de todos na 
definição, implementação e garantia da efetividade de decisões e soluções; 

IV - Protagonismo estudantil, desde os anos iniciais do ensino fundamental 
ao ensino médio, favorecendo a participação efetiva de todos os estudantes nos grêmios 
estudantis e demais colegiados, nas discussões, busca de soluções e tomada de decisões, 
em todas as instâncias educacionais;  

V - Representatividade, garantindo que toda a comunidade escolar possa 
exercer seu direito de integrar de forma propositiva, decisiva e executiva, as instâncias de 
participação da escola ou de se fazer representar por meio de membros escolhidos 
democraticamente;  
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VI - Transparência, assegurando a todos o direito fundamental de acesso a 
informações sobre o desenvolvimento pedagógico, administrativo e financeiro das 
escolas e das políticas educacionais, inclusive por meio de sua disponibilização pública; 

VII - Embasamento em evidências, assegurando que as decisões considerem 
dados e indicadores qualitativos e quantitativos e que sejam capazes de contextualizar os 
problemas e garantir a viabilidade e efetividade das propostas; 

VIII - Continuidade e sustentabilidade das ações, a fim de que a participação 
nas decisões aconteça de forma permanente, incorporada como cultura e prática 
cotidiana nas escolas e na rede estadual de ensino; 

IX - Integração, de forma que as iniciativas e instâncias de participação 
atuem de forma articulada e sejam orientadas por propósitos comuns; 

X - Autonomia, garantindo espaço e condições para que as comunidades 
escolares possam tomar decisões sobre o desenvolvimento pedagógico, administrativo e 
financeiro de suas escolas, sempre observando as políticas públicas e diretrizes 
educacionais estabelecidas; 

XI - Coerência, assegurando medidas e ações congruentes e harmônicas 
como parte da cultura e dos procedimentos de gestão democrática das escolas e demais 
órgãos da educação. 

 
CAPÍTULO II 
Da Participação das Comunidades Escolar e Local  
 
Artigo 3º - A Gestão Democrática pressupõe a participação efetiva de toda a 

comunidade escolar e local, a que se refere o inciso II do artigo 1º desta lei. 

 
§ 1º - A comunidade escolar será composta por: 
1. estudantes regularmente matriculados nas escolas da rede estadual de 

ensino; 
2. familiares ou responsáveis pelos estudantes regularmente matriculados; 
3. profissionais em efetivo exercício nas unidades escolares: diretores e 

vice-diretores de escola, professores coordenadores, professores e demais funcionários 
da escola; 

§ 2º - A comunidade local será composta por: 
1. colaboradores da sociedade civil organizada e voluntários que 

contribuam de forma relevante com a unidade escolar. 
 
Artigo 4 º - Caberá aos integrantes da comunidade escolar: 
1. participar da elaboração, definição e implementação das decisões 

pedagógicas, administrativas e financeiras da escola, em consonância com as políticas 
públicas e diretrizes educacionais; 

2. participar da elaboração, acompanhamento e avaliação da Proposta 
Pedagógica, do Plano de Gestão Escolar e do Regimento Escolar; 

3. participar diretamente ou eleger representantes para as instâncias de 
participação previstas no Capítulo III desta lei; 

4. zelar pelo patrimônio público alocado na unidade escolar; 
5. corresponsabilizar-se pelo convívio harmônico, respeitoso e cooperativo 

entre todos os integrantes da sua escola.   
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Artigo 5º - Os membros da comunidade escolar e local também poderão ser 
convidados a participar de assembleias, consultas públicas e outras iniciativas voltadas a 
escuta ou tomada de decisões coletivas, no âmbito da escola, bem como da rede estadual 
de ensino. 

  
Artigo 6º - Na prática da gestão democrática, caberá: 
I -  ao Diretor de Escola e Vice-Diretor: 
a) promover ações que estimulem a escuta, o diálogo e a participação dos 

demais integrantes da comunidade escolar na elaboração, definição e implementação das 
decisões pedagógicas, administrativas e financeiras da escola, inclusive no que se refere a 
Proposta Pedagógica, Plano de Gestão e Regimento Escolar; 

b) zelar para que os demais integrantes da comunidade escolar incorporem 
atitudes e práticas democráticas em suas ações no cotidiano da escola;  

c) dar transparência às atividades e aos resultados da gestão pedagógica, 
administrativa e financeira da unidade escolar; 

d) divulgar e viabilizar o bom funcionamento das instâncias de participação 
da escola; 

e) firmar parcerias com a finalidade de fomentar a colaboração da 
comunidade externa com as ações desenvolvidas na escola; 

 
II - ao Professor Coordenador: 
a) propiciar a formação dos professores em Gestão Democrática, em 

colaboração com as Diretorias de Ensino e órgãos centrais da Secretaria de Educação, 
possibilitando que toda a equipe docente incorpore a cultura democrática em suas 
atividades; 

b) orientar a equipe docente na realização de atividades pedagógicas que 
promovam o desenvolvimento dos estudantes para o exercício democrático; 

 
III – ao Professor: 
a) criar e garantir espaços para a escuta, diálogo e a participação dos 

estudantes nas atividades pedagógicas; 
b) propor práticas pedagógicas interativas em que os estudantes atuem 

como sujeitos do seu processo de aprendizagem; 
c) respeitar e acolher as singularidades, os interesses e os ritmos dos 

estudantes. 
Artigo 6º - Na prática da gestão democrática, caberá: 
IV- aos funcionários da escola: 
a) Conhecer e participar efetivamente da proposta pedagógica, do 

plano de gestão e do regimento escolar, facilitando sua implantação e disseminação de 

informações para a comunidade escolar; 

b) Respeitar e acolher as singularidades e diversidades existentes nas 

ações do cotidiano escolar; 

c) Atuar de forma colaborativa nas atividades nas que envolvam os 
estudantes e comunidade escolar, visando proporcionar a convivência, o diálogo e o 
respeito às diferenças; 

 
Artigo 7º - No exercício da gestão democrática nas unidades regionais e nos 

órgãos centrais da Secretaria da Educação, caberá às autoridades competentes: 
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I - promover ações que estimulem a escuta, o diálogo e a participação das 
comunidades escolares na elaboração, definição, implementação e avaliação das políticas 
e diretrizes educacionais da Rede Estadual de Educação; 

II - fortalecer a cultura e a gestão democrática no âmbito das escolas, 
Diretorias de Ensino e demais órgãos da Secretaria da Educação, por meio de ações de 
formação, comunicação e articulação, entre outras;  

III - dar transparência às atividades e aos resultados da gestão pedagógica, 
administrativa e financeira da Diretoria de Ensino e dos demais Órgãos da Secretaria da 
Educação; 

IV - criar condições para o bom funcionamento das instâncias de 
participação nas escolas; 

V - firmar parcerias com a finalidade de fomentar a colaboração de pessoas 
e organizações da sociedade civil em ações desenvolvidas no âmbito das escolas e da Rede 
Estadual de Educação; 

VI - fomentar a participação dos servidores da Rede Estadual de Educação 
em cursos de formação para fortalecimento da Gestão Democrática; 

VII - garantir o Dia da Gestão Democrática no calendário escolar, para 
avaliar o processo de Gestão Democrática nas Unidades Escolares; 

VIII - avaliar o processo de Gestão Democrática das Diretorias de Ensino e 
demais instâncias da Secretaria da Educação. 

 
CAPÍTULO III 
 
Das instâncias de participação da educação básica das escolas 

estaduais da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 
 
Seção I 
Disposições Gerais 
 
Artigo 8º - As instâncias de participação têm por finalidade fortalecer a 

Gestão Democrática, por meio do efetivo engajamento dos integrantes da comunidade 
escolar em debates e tomadas de decisão coletivas sobre o desenvolvimento pedagógico, 
administrativo e financeiro da escola. 

 
Artigo 9º - As instâncias de participação tomarão suas decisões 

considerando e respeitando os princípios desta lei, as políticas e diretrizes educacionais 
da Rede Estadual de Educação, a Proposta Pedagógica da escola e a legislação pertinente. 

 
Seção II 
Compõem as instâncias de participação no âmbito escolar 
 
Artigo 10 - Compõem as instâncias de participação no âmbito escolar: 
I - Conselho de Escola; 
II - Grêmio Estudantil;  
III - Conselhos de Classe, Ano, Série e Termo. 
IV - Associação de Pais e Mestres – APM.  
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Parágrafo Único: Sem prejuízo das instâncias de participação elencadas nos incisos deste artigo, 

a unidade escolar terá autonomia para reconhecer outras instâncias de participação criadas por 

iniciativa da comunidade escolar. 

 
Subseção I 
Do Conselho de Escola 
 
Artigo 11 - O Conselho de Escola é órgão colegiado de natureza consultiva, 

deliberativa, mobilizadora, fiscalizadora e propositiva.  
§ 1º - A função consultiva refere-se à emissão de pareceres para dirimir 

dúvidas e apoiar a direção da escola na tomada de decisões quanto a questões 
pedagógicas, administrativas e financeiras.  

§ 2º - A função deliberativa refere-se à tomada de decisões pelo próprio 
Conselho de Escola relativas às diretrizes e linhas gerais das ações pedagógicas, 
administrativas e financeiras da escola. 

§ 3º - A função mobilizadora refere-se à sensibilização dos diversos 
segmentos da comunidade escolar, para que se envolvam de forma efetiva na identificação 
de problemas e na proposição e implementação de alternativas para solucioná-los. 

§ 4º - A função fiscalizadora refere-se ao acompanhamento da gestão 
pedagógica, administrativa e financeira da escola, com vistas a garantir a qualidade e 
legitimidade de suas ações. 

§ 5º - A função propositiva refere-se à identificação de causas e à 
apresentação de soluções para melhoria da qualidade e dos resultados da unidade escolar. 

 
Artigo 12 – São atribuições do Conselho de Escola: 
I - na função consultiva:  
a) analisar as questões do âmbito escolar e emitir parecer para apoiar a 

direção da escola na tomada de decisões referentes aos aspectos pedagógico, 
administrativo e financeiro; 

b) apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho em 
face as diretrizes e   metas estabelecidas; 

 
 
 
II - na função deliberativa:  
a) decidir de forma colegiada com todos os segmentos que compõem o 

Conselho para estabelecer as diretrizes e metas da unidade escolar, nos aspectos 
pedagógico, administrativo e financeiro; 

b) aprovar programas e projetos visando a aprendizagem dos estudantes e 
a integração escola-família-comunidade; 

c) aprovar a indicação do Vice-Diretor de Escola, quando este for oriundo 
de outra Unidade Escolar; 

d) aprovar a Proposta Pedagógica da Escola, o Calendário e o Regimento 
Escolar, observada a legislação pertinente;  

 
 
III - na função mobilizadora:  
a) mobilizar a comunidade escolar na identificação de problemas e 

alternativas para solucioná-los. 
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b) promover a participação efetiva dos diversos segmentos da 
comunidade escolar na proposição e implementação das ações na escola.    

 
 
IV – na função fiscalizadora:  
a) Acompanhar a gestão pedagógica, administrativa e financeira da escola, 

a fim de garantir o cumprimento das normas preestabelecidas, com vistas a garantir a 

qualidade e legitimidade de suas ações; 

b) Acompanhar a aplicação das normas regimentais sempre pautadas no 

processo democrático e participativo, por meio de diálogo com os estudantes da Unidade 

Escolar; 

c) acompanhar de forma sistemática as ações educativas desenvolvidas 
pela Unidade Escolar, objetivando a avaliar o processo em andamento e alternativas para 
melhor qualificar o ensino e a aprendizagem.  

 

V - na função propositiva:  
a) elaborar a proposta pedagógica articulada com a comunidade 

escolar; 
b) propor ações pedagógicas, administrativas e da utilização dos 

recursos financeiros para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem;  
 
 
Artigo 13 – O Conselho de Escola será composto por um mínimo de 20 

(vinte) e um máximo de 40 (quarenta) integrantes da comunidade escolar, eleitos 
anualmente durante o primeiro mês do calendário letivo, observando o seguinte 
percentual do total de vagas:  

I - 30% a estudantes regularmente matriculados na Rede Estadual de 
Educação. 

II - 20% a pais ou responsáveis pelos estudantes;  
III - 30 % a docentes em efetivo exercício nas unidades escolares; 
IV - 10 % a membros da equipe gestora da escola; 
V - 10% a funcionários em efetivo exercício nas unidades escolares. 
§ 1º - Os componentes do Conselho de Escola serão eleitos por seus pares. 
§ 2º - Cada segmento representado no Conselho de Escola elegerá também 

até 2 (dois) suplentes, que substituirão os membros efetivos em suas ausências e 
impedimentos. 

§ 3º - Os representantes dos estudantes terão sempre direito a voz e voto 
no Conselho de Escola, salvo nos assuntos que, por força legal, sejam restritos aos que 
estiverem no gozo da capacidade civil. 

§ 4º - As escolas com anos iniciais deverão criar condições para viabilizar a 
participação dos estudantes mais novos no Conselho de Escola; 

 
Artigo 14 – O Conselho de Escola deverá reunir-se, ordinariamente, 2 (duas) 

vezes por semestre e, extraordinariamente, por convocação do diretor da escola ou por 
proposta de, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros. 

§ 1º -  O Conselho de Escola será presidido pelo diretor da unidade escolar. 
§ 2º - Os membros do Conselho de Escola não poderão acumular votos, nem 

votar por procuração. 



79 

§ 3º - As deliberações do Conselho constarão de ata, serão sempre tornadas 
públicas e adotadas por maioria simples, uma vez presentes a maioria absoluta de seus 
membros. 

 
Artigo 15 –Caberá à Secretaria de Educação, unidades regionais e locais 

promover e apoiar ações de comunicação e formação para mobilizar e qualificar a atuação 
dos conselheiros. 

 
Subseção II 
Do Grêmio Estudantil 
 
Artigo 16 -  O Grêmio Estudantil, constitui entidade autônoma 

representativa dos interesses de todos os estudantes matriculados no Ensino 
Fundamental, anos iniciais, anos finais e Ensino Médio, nos termos da Lei estadual nº 
15.667, de 12 de janeiro de 2015. 

 
Artigo 17 -  São atribuições do Grêmio Estudantil: 
I - contribuir com a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem na 

sua unidade escolar;  
II - Idealizar, planejar, executar e avaliar ações com foco no protagonismo 

estudantil e também estimular o protagonismo dos demais estudantes da escola;  
III - promover assembleias para discussão de temas interesses dos 

estudantes; 
IV - interagir de forma sistemática com representantes de classes e apoiá-

los na interação com seus pares e com a equipe gestora da escola; 
V - promover comunicação efetiva com todos os estudantes, de forma a 

representar os seus interesses e mobilizá-los para também colaborar na gestão da escola. 
VI - participar, por meio de representantes, das reuniões de planejamento e 

replanejamento. 
 
Artigo 18 - O Grêmio Estudantil será composto por estudantes eleitos por seus 

pares para mandato de um ano, possibilitando a reeleição por mais um mandato.   
 
Artigo 19 - O Grêmio Estudantil deverá elaborar planos de ação a serem 

executados durante o seu mandato e realizar reuniões periódicas previstas em calendário 
escolar, sem prejuízo de outras que se fizerem necessárias. 

Parágrafo único - As atividades propostas pelo Grêmio Estudantil que 
tenham impacto na rotina escolar necessitarão de anuência da gestão da escola, por meio 
de decisão motivada.  

 
Artigo 20 – Caberá à Secretaria de Educação elaborar diretrizes com a 

finalidade de referenciar, orientar e organizar o funcionamento do grêmio estudantil para 
a consecução dos seus objetivos. 

 
Parágrafo único: Caberá à Diretoria de Ensino e Escola promover e apoiar 

ações de formação e comunicação para mobilizar e qualificar a atuação dos estudantes 
gremistas.  

 
Subseção III 
Do Conselho de Classe, Ano e Série e Termo 
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Artigo 21 - O Conselho de Classe, Ano, Série e Termo constitui colegiado 

responsável pelo processo coletivo de acompanhamento e avaliação do ensino e da 
aprendizagem, assim como de encaminhamentos pedagógicos nas unidades escolares. 

 
Artigo 22 - Caberá ao Conselho de Classe, Ano,  Série e Termo: 
I - possibilitar a interação entre gestores, professores, estudantes e 

responsáveis, bem como entre turnos, séries e turmas, contribuindo para harmonizar o 
ambiente escolar; 

II - propiciar o debate permanente do processo de ensino e da 
aprendizagem;  

III - orientar o processo de gestão do ensino e da aprendizagem, propondo 
encaminhamentos e ações; 

IV – acompanhar o desenvolvimento das sequências didáticas dos conteúdos 

curriculares de cada classe, série, ano e termo. 
V - propor plano de ação para a recuperação das aprendizagens não 

apropriadas pelos estudantes. 
 
Artigo 23 - O Conselho de Classe, Ano, Série e Termo será constituído por 

todos os professores de uma mesma classe, ano, série e termo, com a participação de 
estudantes, independentemente de sua idade, e responsáveis desta mesma classe ou série.  

Parágrafo único - A composição, natureza, atribuições e funcionamento do 
Conselho de Classe, Ano, Série e Termo serão regulamentadas por legislação específica. 

 
Artigo 23 - O Conselho de Classe, Ano, Série e Termo contará com a 

participação do diretor de escola, vice-diretor, professores coordenadores, todos os 

professores de uma mesma classe, ano, série e termo, bem como, com a participação de 

estudantes e seus responsáveis. 

Parágrafo único - A composição, natureza, atribuições e funcionamento do 

Conselho de Classe, Ano, Série e Termo serão regulamentadas por legislação específica. 

 
 
 
Artigo 24 – Caberá à Secretaria de Educação, Diretoria de Ensino e Escola 

promover e apoiar ações de comunicação e formação para mobilizar e qualificar a atuação 
dos seus integrantes. 

 
Subseção IV 
Da Associação de Pais e Mestres - APM 
 
Artigo 25 - A Associação de Pais e Mestres - APM, instituição auxiliar à 

escola, constituída na forma de associação civil, com personalidade jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, sujeita às regras gerais dispostas na Constituição Federal e 
Código Civil vigente. 

 
Artigo 26 - São atribuições da Associação de Pais e Mestres - APM: 
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I - contribuir para a integração e interação da escola com a família e a 
comunidade; 

II - viabilizar a gestão de parcerias e contribuições financeiras voltadas à 
melhoria da infraestrutura e das ações pedagógicas da unidade escolar, sempre com o 
propósito de assegurar o direito dos estudantes a uma educação de qualidade;  

III - auxiliar a gestão da escola no recebimento e utilização de recursos 
públicos e próprios na forma deliberativa, executiva e monitoramento desses recursos, 
sempre com o propósito de assegurar o direito dos estudantes a uma educação de 
qualidade. 

 
Artigo 27 – A Associação de Pais e Mestres - APM  será composta pelos 

membros da comunidade escolar, nos termos do inciso II a IV, art. 2º desta lei, bem como, 
estudantes maiores de 18 anos. 

 
Artigo 28 – Caberá à Secretaria de Educação: 
I – regulamentar a organização e o funcionamento das Associação de Pais e 

Mestres - APM; 
II - promover e apoiar ações de comunicação e formação para mobilizar e 

qualificar a atuação dos integrantes das Associação de Pais e Mestres - APM, conforme a 
Lei estadual nº 14.689, de 04 de janeiro DE 2012. 

III - possibilitar meios de solução de conflitos à alternativa jurisdicional, 
incluindo mediação e arbitragem sem prejuízo de outros. 

 
Seção III  
Da Articulação das Instâncias de Participação 
 
Artigo 29 – O Conselho de Escola, sem prejuízo de suas atribuições, 

fomentará a organização e funcionamento das instâncias referidas nos incisos II ao IV, do 
artigo 10 desta lei, e deliberará sobre eventuais dissensos existentes, desde que não 
possam ser solucionadas pelas próprias instâncias.  

 
Artigo 30 – A destinação dos recursos públicos repassados às Associações 

de Pais e Mestres - APMs será precedida de consulta ao Conselho de Escola e, preferencial, 
às demais instâncias colegiadas, que avaliarão as propostas a partir dos objetivos 
definidos na Proposta Pedagógica e no Plano de Gestão Escolar.   

Parágrafo único - Decisões tomadas no âmbito da Associação de Pais e 
Mestres – APM, que impactem a rotina e dinâmica escolar, só poderão ser executadas após 
aprovação do Conselho de Escola.  

 
Artigo 31 – As instâncias referidas no artigo 8º desta lei poderão promover 

reuniões conjuntas e periódicas para deliberação coletiva e unificação de atas, respeitados 
os regulamentos de cada instância de participação. 

 
Seção IV 
Das Disposições Finais 
 
Artigo 32 – A atuação dos estudantes em instâncias de participação deverá 

ser registrada no prontuário do estudante.  
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Artigo 33 – Será considerada para evolução funcional, nos termos da 
legislação pertinente, a participação de professores como membros efetivos no Conselho 
de Escola e na Associação de Pais e Mestres - APM, devendo a Secretaria de Educação 
estabelecer os critérios para sua comprovação. 

 

Artigo 34 – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, em especial o art. 95 da Lei Complementar nº 444, de 27 

de dezembro de 1985, a Lei nº 1.490, de 12 de dezembro de 1977, e o Decreto nº 12.983, de 15 de 

dezembro de 1978.  
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VI – PLANO DE FORTALECIMENTO DA CULTURA DEMOCRÁTICA 
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1. INTRODUÇÃO  

  

O presente documento, intitulado Plano de Fortalecimento da Cultura 

Democrática, apresenta diretrizes, estratégias e ações para favorecer a incorporação de 

atitudes e práticas mais participativas no cotidiano das escolas, das Diretorias de Ensino e 

demais instâncias da Secretaria da Educação.  

O documento parte do princípio de que o fortalecimento da cultura democrática na 

educação pressupõe o envolvimento e a participação de todos nas ações voltadas ao 

desenvolvimento das políticas educacionais e da escola, inclusive na discussão, 

encaminhamento e avaliação de problemas e decisões, por meio do amplo acesso a 

informações, do diálogo e do respeito aos acordos coletivos.  

As diretrizes, estratégias e ações aqui propostas são resultado do Projeto Gestão 

Democrática, que nasceu para atender a meta 19 do Plano Estadual de Educação e 

deflagrou um amplo processo de mobilização dos diferentes segmentos que compõe a rede 

de ensino paulista – estudantes, professores, funcionários, familiares, gestores, técnicos e 

parceiros da sociedade civil. O intuito tem sido o de criarem juntos caminhos para 

fomentar o engajamento, o compartilhamento de responsabilidades e o aperfeiçoamento 

das instâncias de participação já existentes, em especial os Grêmios Estudantis, Conselhos 

de Escola, Associações de Pais e Mestres e Conselhos de Classe e Série.  

A primeira etapa do Projeto, chamada de Diagnóstico, envolveu a realização de 105 

Grupos de Escuta em todas as Diretorias de Ensino, que ouviram 2.700 representantes 

de todos os públicos envolvidos na iniciativa sobre como andam a gestão democrática e 

as instâncias de participação em suas escolas e na rede estadual. As discussões ocorridas 

nessas atividades subsidiaram a elaboração de um Questionário, posteriormente 

respondido por quase meio milhão de integrantes da rede, sendo que 
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aproximadamente 1 em cada 4 professores que atuam nas escolas participaram da pesquisa 

e mais de 320.000 estudantes também deixaram sua contribuição.  

Na Etapa Local, a consolidação das respostas aos questionários foi enviada às unidades 

escolares e serviram de ponto de partida para reflexões e discussões promovidas em 

Encontros Preparatórios e Encontros Locais, que envolveram mais de 4.700 

escolas estaduais. Durante essas atividades, gestores, professores, alunos, funcionários e 

familiares elaboraram propostas práticas para fortalecer a gestão democrática no cotidiano 

escolar e na rede estadual de educação.  

Durante a Etapa Regional, as Diretorias de Ensino receberam as propostas 

encaminhadas pelas unidades escolares, que foram priorizadas em consulta com a rede. 

As recomendações direcionadas às próprias escolas foram organizadas de forma a permitir 

que as equipes regionais pudessem apoiar e acompanhar a sua implementação. As 

recomendações voltadas às Diretorias de Ensino foram integradas às ações regionais. Já 

as propostas para a rede como um todo e para a Secretaria de Educação em especial foram 

incorporadas no Projeto de Lei da Gestão Democrática e no Plano de 

Fortalecimento da Cultura Democrática, ambos documentos elaborados ao longo 

da Etapa Estadual.  

Assim sendo, o presente documento parte de um processo vivo, cíclico e contínuo de 

entendimento e escuta da rede, da comunidade escolar e da sociedade.   

O Plano de Fortalecimento da Cultura Democrática aponta para o desafio de 

envolver os atores que compõem a escola de forma a garantir o diálogo, a participação, a 

corresponsabilidade e a pluralidade na tomada de decisões coletivas, bem como a 

existência de consenso, fundamental para que se instalem as mudanças requeridas para a 

qualidade da educação. Neste sentido, busca promover mudanças em estruturas 

hierárquicas rígidas e no autoritarismo enraizado nos comportamentos, exigindo 

permanente atenção da administração e formação continuada de todos os envolvidos.  

Desse modo, a garantia do processo de gestão democrática também requer a mobilização 

do tripé escola-família-comunidade e do seu efetivo engajamento no cotidiano e na 

melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, processo esse que se fortalece por 

meio da participação desses diferentes atores no Conselho de Escola, Grêmio Estudantil, 

Associação de Pais e Mestres e Conselho de Classe, Ano e Série.  

Ou seja, a participação na construção desse paradigma de gestão democrática não acontece 

por decreto, mas passa necessariamente pela tomada de consciência e experiência pessoal 
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de cada sujeito, que reconhece os seus direitos e o seu valor, mas também entende as suas 

responsabilidades e a importância de conviver e respeitar os demais, abrindo-se a 

diferentes visões e à tomada de decisões de forma coletiva.  

Por outro lado, para que essa cultura democrática prospere e crie um ambiente ainda mais 

propício ao ensino e à aprendizagem, é preciso que se conquistem e se instalem espaços e 

oportunidades que favoreçam o compartilhamento fluido e construtivo de ideias, 

problemas, reinvindicações, dúvidas, sugestões e decisões. Portanto, cabe à Secretaria da 

Educação organizar-se de modo que todos os integrantes da rede sejam escutados e 

tratados de forma justa, tenham igualdade de oportunidades, participem direta ou 

indiretamente por representação das decisões e soluções, sintam-se incluídos, aceitos, 

valorizados e realizem plenamente suas necessidades e aspirações.    

  

2. PRINCÍPIOS  

  

O Plano de Fortalecimento da Cultura Democrática é orientado por princípios que buscam 

nortear a prática da gestão democrática na rede estadual de educação.  

  

I. Equidade nas relações, para assegurar a inclusão e participação de todos e o 

respeito às suas diferenças, com base nas premissas de garantia de direitos, 

igualdade de oportunidades e prevenção de qualquer tipo de exclusão ou 

discriminação;  

II. Diálogo e participação, com o envolvimento de todos os segmentos em 

processos permanentes de escuta, troca de opiniões e construção conjunta de 

entendimentos e consensos;  

III. Corresponsabilidade e compartilhamento, via engajamento de todos na 

definição, implementação e garantia da efetividade de decisões e soluções;  

IV. Protagonismo estudantil, favorecendo a participação efetiva de todos os 

estudantes, inclusive os dos Anos Iniciais, nos Grêmios e demais colegiados, nas 

discussões, busca de soluções e tomada de decisões, tanto no âmbito das suas 

escolas, quanto da rede;  

V. Representatividade, garantindo que toda a comunidade escolar possa exercer 

seu direito de integrar de forma propositiva, decisiva e executiva, as instâncias de 
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participação da escola ou de se fazer representar por meio de membros escolhidos 

democraticamente;   

VI. Transparência, assegurando a todos o direito fundamental de acesso a 

informações sobre o desenvolvimento pedagógico, administrativo e financeiro das 

escolas e das políticas educacionais, inclusive por meio da sua disponibilização em 

domínio público;  

VII. Embasamento em evidências, assegurando que as decisões, ainda que 

coletivas, não considerem apenas o desejo da maioria, mas também dados e 

indicadores qualitativos e quantitativos, que sejam capazes de contextualizar os 

problemas e garantir a viabilidade e efetividade das propostas;  

  

VIII. Continuidade e sustentabilidade, a fim de que a participação não aconteça 

de forma esporádica, mas que seja incorporada como cultura e prática cotidiana nas 

escolas e na rede, independentemente do perfil e da disposição de suas lideranças;  

IX. Integração, de forma que as iniciativas e instâncias de participação atuem de 

forma articulada e sejam orientadas por propósitos comuns;  

X. Autonomia, garantindo espaço e condições para que as comunidades escolares 

possam tomar decisões sobre o desenvolvimento pedagógico, administrativo e 

financeiro de suas escolas, sempre observando as políticas e diretrizes da rede e os 

termos da legislação;  

XI. Coerência, assegurando-se que os princípios acima sejam incorporados, 

praticados e permanentemente atualizados, como parte da cultura e dos 

procedimentos de gestão democrática das escolas e da rede estadual de educação.  

  

  

3. OBJETIVOS  

  

Objetivo Geral:  

• Implementar, aprimorar e garantir ações de gestão democrática no ensino público 

estadual paulista, com respeito e ética, favorecendo a incorporação de cultura, 

atitudes e práticas mais participativas no cotidiano das escolas, das Diretorias de 

Ensino e da Secretaria da Educação.   
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Objetivos Específicos:  

• Criar ambiência e condições favoráveis à incorporação da cultura democrática pelas 

escolas, Diretorias de Ensino e Secretaria de Educação;  

• Mobilizar os diversos segmentos da rede para debater e participar de processos de 

gestão democrática;  

• Desenvolver a capacidade da rede de incorporar processos e instrumentos de gestão 

democrática e integrar e/ou fortalecer as instâncias de participação: Grêmio 

Estudantil, Conselho de Escola, Associação de Pais e Mestre e Conselho de Classe e 

Série, com ampla e efetiva representação da comunidade escolar;  

• Inserir o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 

democráticos ao currículo e demais ações pedagógicas da rede estadual.  

 

4. AÇÕES E RESPONSÁVEIS  

  

Para fortalecer a cultura democrática e qualificar a gestão democrática, foram definidas 

ações articuladas às seguintes temáticas: (I) formação, (II) comunicação, (III) ações 

pedagógicas, (IV) acompanhamento, avaliação e certificação e (V) articulação política.  

  

I – FORMAÇÃO    

  

Atividade 1   Curso de Gestão Democrática para Servidores  

Descrição  Curso “Introdução à Gestão Democrática e Participativa: diálogos e 

inclusão educacional”, que tem o propósito de qualificar servidores 

acerca da incorporação de valores da cultura democrática no contexto 

da gestão do ensino público.  

  

Ação  1. Revisão, contextualização e atualização do curso;  

2. Oferta ao Quadro do Magistério (QM), Quadro de Apoio 

Escolar (QAE) e Quadro da Secretaria da Educação (QSE). 

Continuidade do curso com aprofundamento de teoria e prática;  

3. Estudar novas propostas de cursos relacionados ao tema;  
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Responsáveis  - Grupo de Trabalho Gestão Democrática;  

- Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores - 

(EFAP);  

- Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB);  

- Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos (CGRH);  

- Participação de especialista, técnicos das Diretorias de 

Ensino, profissionais das unidades escolares (com a participação dos 

diversos segmentos da escola em sua elaboração, garantindo que o 

conteúdo esteja conectado com a aplicabilidade da escola);  

  

  

Atividade 2   Curso de Formação em Gestão Democrática: Grêmio 

estudantil  

Descrição  O curso busca intensificar a reflexão e o debate da gestão participativa 

e democrática com os profissionais da educação, para que promovam 

ações com os alunos na perspectiva de estímulo ao espírito de 

liderança, de responsabilidade e o  

 sentimento de pertencimento, bem como busca oportunizar a formação 

específica quanto à importância do Grêmio  

Estudantil.  

  

Ação  1. Revisão, contextualização e atualização do curso;  

2. Oferta ao Quadro do Magistério (QM), Quadro de Apoio 

Escolar (QAE) e Quadro da Secretaria da Educação (QSE).  

Continuidade do curso com aprofundamento de teoria e prática;  

3. Estudar novas propostas de cursos relacionados ao tema;  

Responsáveis  - Grupo de Trabalho Gestão Democrática;  

- Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores - 

(EFAP);  

  

  

Atividade 3  Curso  de  Formação  em  Gestão  Democrática:  

Conselheiros de Escola    

Descrição  O Curso Formação em Gestão Democrática: Conselheiros de Escola 

tem como objetivo sensibilizar e oportunizar a formação específica 

quanto a importância do papel dos conselheiros em decisões 

pedagógicas, administrativas e financeiras da escola, com vistas a 

qualificar a sua atuação.   

Ação  1. Construção do curso contextualizado as necessidades dos 

conselheiros de escola.  

2. Ambientação e oferta do curso para os conselheiros de escola.   
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Responsáveis  - Grupo de Trabalho Gestão Democrática;  

- Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores - 

(EFAP);  

- Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB);  

- Participação de especialista, técnicos das Diretorias de Ensino 

e profissionais das unidades escolares na elaboração do conteúdo.  

  

   

Atividade 4  Curso de Gestão Democrática para Comunidade Escolar  

Descrição  Curso de Gestão Democrática que tem o propósito de qualificar 

estudantes e membros das instâncias de participação para o 

envolvimento na cultura democrática no contexto da gestão do ensino 

público, com enfoque nos temas: desenvolvimento de assembleias e 

Protagonismo Estudantil enquanto participação autêntica dos 

estudantes, entre outros.  

Ação  1. Elaboração de curso para estudantes e membros das instâncias de 

participação;  

 2. Continuidade do curso com aprofundamento de teoria e  

prática;  

Responsáveis  - Grupo de Trabalho Gestão Democrática;  

- Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB);  

- Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado de São 

Paulo (EVESP);  

- Participação de especialista, técnicos das Diretorias de 

Ensino, profissionais das unidades escolares (com a participação dos 

diversos segmentos da escola em sua elaboração, garantindo que o 

conteúdo esteja conectado com a aplicabilidade da escola);  

  

  

Atividade 5  Materiais de Suporte à Gestão Democrática   

Descrição  Documentos orientadores, guias e outros instrumentos voltados a 

fortalecer a prática e a participação da comunidade escolar na gestão 

democrática.  

Ação  1. Elaboração de documentos de orientação e suporte para os Grêmios 

Estudantis, Conselho de Escola, Associações de Pais e Mestres 

(APM), Conselhos de Classe, Ano e Série, sobre temas relacionados 

à gestão democrática, como:  a)   mobilização para a participação;  

b) construção democrática e participativa da Proposta  

Pedagógica e do Regimento Escolar;   

c) construção de parcerias na comunidade;   

d) engajamento das famílias e responsáveis pelos estudantes.  

e) organização de Conselhos participativos.  
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Responsáveis  - Grupo de Trabalho Gestão Democrática;  

- Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB);  

- Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores  

(EFAP);  

- Fundação do Desenvolvimento pela Educação (FDE);  

- Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação 

(CIMA);  

- Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos (CGRH); - 

Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares (CISE); - 

Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COFI).   

  

  

II – COMUNICAÇÃO   

  

Atividade 1  Canais de Comunicação e Atendimento ao Cidadão  

Descrição  Canais de comunicação para fortalecer o acesso à informação e 

mobilizar os diversos segmentos da rede estadual em torno da cultura 

de gestão democrática.  

Ação  1. Capacitação da Central de Atendimento para orientar dúvidas 

sobre instâncias de participação.  

2. Disponibilização de informações sobre todos os projetos e 

programas desenvolvidos pela Pasta no site da Secretaria de Educação.  

3. Disponibilização de informações sobre as instâncias de 

participação e gestão democrática na seção de Perguntas Frequentes 

do site da Secretaria de Educação.  

Responsáveis  - Grupo de Trabalho Gestão Democrática;  

- Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação -  

CIMA (Central de Atendimento);   

- Assessoria de Comunicação – ASCOM;  

- Ouvidoria (Gabinete);  

  

 

Atividade 2   Orientações para a Rede sobre os meios de 

comunicação  

Descrição  Documentos de orientação para que as escolas possam intensificar o 

uso de meios de comunicação para informar, mobilizar e fomentar a 

participação da comunidade escolar.  

Ação  1. Elaboração de documentos orientadores às escolas sobre o uso de 

meios de comunicação como sites, campanhas e redes sociais, 

entre outros, para ampliar sua interação com a comunidade 

escolar;  

2. Disponibilização dos documentos orientadores de forma acessível 

e organizada;  
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Responsáveis  - Grupo de Trabalho Gestão Democrática;  

- Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação  

(CIMA);    

- Assessoria de Comunicação – ASCOM;  

  

Atividade 3  Mecanismos de comunicação com as famílias e 

responsáveis   

Descrição  Estratégias e instrumentos de comunicação para fortalecer e 

diversificar a interação das escolas com as famílias e responsáveis.  

Ação  1. Inclusão de mecanismos de comunicação com as famílias e 

responsáveis na Secretaria Escolar Digital (SED).   

2. Criação de aplicativo para envio de recados e comunicados da 

escola para as famílias e responsáveis.  

Responsáveis  - Grupo de Trabalho Gestão Democrática;  

 - Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação  

CIMA (Central de Atendimento);  

- Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB).  

  

 

Atividade 4  Fortalecimento dos canais de divulgação da  

Associação de Pais e Mestres  

Descrição  Fortalecimento dos canais de divulgação da Associação de Pais e 

Mestres para aprimorar os mecanismos de transparência de suas 

ações e movimentações financeiras.  

Ação  Criação de orientações e instrumentos para apoiar a APM na 

divulgação de convocações, reuniões, deliberações e execução 

financeira (balancetes), seja pelo site da escola, seja pela Secretaria 

Escolar Digital - SED.  

Responsáveis  - Grupo de Trabalho Gestão Democrática;  

- Assessoria de Comunicação – ASCOM;  

- Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB;  

- Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE;  

- Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COFI;  

- Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares – CISE;  

- Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação – 

CIMA;  

  

 Atividade 5  Campanha de Mobilização para a Participação de 

Familiares e Responsáveis na Escola  
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Descrição  Campanhas de conscientização e mobilização de familiares e 

responsáveis para o engajamento nas atividades escolares, na gestão 

escolar e nas instâncias de participação.  

Ação  1. Realização de campanha de conscientização e mobilização para 

fomentar a participação de familiares e responsáveis em todas as 

atividades que a escola proporciona.  

Responsáveis  - Grupo de Trabalho Gestão Democrática;  

- Assessoria de Comunicação – ASCOM;   

- Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB) /  

Programa Escola da Família;  

  

Atividade 6  Visibilidade das práticas de Gestão Democrática  

Descrição  Divulgação de ações exitosas conduzidas na rede estadual de ensino 

em relação à gestão democrática.  

Ação  1. Acompanhamento e registro de práticas de gestão democrática 

realizadas no âmbito da rede estadual;  

2. Divulgação de ações por meio da publicação de notícias e de 

um banco de práticas no portal, na intranet, nas redes sociais e demais 

canais da Secretaria de Educação.   

3. Realização de estudos sobre as estratégias desenvolvidas.  

Responsáveis  - Grupo de Trabalho Gestão Democrática;   

- Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB);   

- Assessoria de Comunicação – ASCOM;  

  

  

III- AÇÃO PEDAGÓGICA   

  

Atividade 1  Ações de gestão democrática no calendário escolar  

Descrição  Orientação para a inclusão no calendário escolar das atividades 

relacionadas à gestão democrática, para facilitar a priorização 

dessas ações, a participação da comunidade escolar e a integração 

das instâncias participativas.  
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Ação  1.Garantir, em resolução do calendário escolar, orientações para 

reuniões articuladas e integradas com todas as instâncias de 

participação (APM, Conselho de Escola, Grêmio Estudantil) e os 

representantes do Conselho de Classe, Ano e Série, bem como a 

inclusão do Dia de Gestão Democrática. 2. Orientar as escolas para 

o acolhimento, planejamento e replanejamento, sob uma 

perspectiva de gestão democrática, ofertando espaço de 

participação de representação de todos os segmentos da 

comunidade escolar. 3. Elaboração de documento orientador, a fim 

de subsidiar as reuniões das instâncias de participação, contidas em 

calendário escolar.  

Responsáveis  - Grupo de Trabalho Gestão Democrática;  

- Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB);  

- Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos (CGRH)  

  

Atividade 2  Cultura democrática no Currículo e nas ações 

pedagógicas   

Descrição  Conhecimentos, habilidades, valores e atitudes relacionados à 

cultura democrática inseridos no currículo e nas práticas docentes, 

para apoiar a construção de identidade, responsabilidade, 

participação, autonomia, empatia, respeito às diferenças e a regras 

de convivência democrática.  

Ação  1. Inserção do tema nos Grupos de Trabalho da BNCC (Ensino 

Fundamental e Ensino Médio) e a reforma do Ensino Médio, para 

fortalecer o tratamento transversal do tema no Currículo, 

considerando a participação de todos segmentos em sua construção 

do currículo.  

2. Mapeamento e criação de práticas e materiais educativos 

para apoiar o trabalho dos professores e demais servidores com 

temas relacionados a cidadania, democracia, participação, direitos 

humanos e minorias.  

3. Garantir um currículo plural, que oriente a construção do 

Projeto de Vida do estudante, possibilitando a melhor compreensão 

de suas escolhas.   

Responsáveis  - Grupo de Trabalho Gestão Democrática;    

- Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB);  

 - Grupo de Trabalho do Novo Ensino Médio;  

- Grupo de Trabalho BNCC;  

  

  

IV – ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO   
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Atividade 1  Acompanhamento e monitoramento do nível de 

implementação da gestão democrática na rede  

Descrição  Acompanhamento da implementação da gestão democrática na 

rede: na proposta pedagógica das escolas, no plano de ação das 

Diretorias de Ensino e no Plano de Fortalecimento da Cultura 

Democrática da Secretaria de Estado da Educação.  

Ação  1. Acompanhamento e monitoramento da implementação das 

propostas nas escolas pelos supervisores das DE.  

2. Acompanhamento e monitoramento da implementação dos 

planos de ação regionais pela Secretaria de Educação.  

3. Acompanhamento e monitoramento da implementação do 

Plano de Fortalecimento da Cultura Democrática por comitê 

formado por diferentes segmentos da rede.   

4. Orientar, a partir do resultado da pesquisa e demais 

diagnósticos, a definição de planos de melhoria da Unidade Escolar, 

Diretoria de Ensino e Secretaria da Educação.  

Responsáveis  - Grupo de Trabalho Gestão Democrática;    

- Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação  

(CIMA);   

- Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB).  

  

Atividade 2  Pesquisa/consulta  para  avaliar  o  nível 

 de implementação e os impactos da gestão 

democrática na rede  

Descrição  Pesquisa/consulta quantitativa e qualitativa para avaliar o nível de 

implementação e os impactos da gestão democrática na rede de 

ensino.  

Ação  1. Construção de instrumento de pesquisa/consulta 

quantitativa e qualitativa, tendo como base o que foi realizado na 

Etapa do Diagnóstico do Projeto Gestão Democrática.  

2. Pesquisa/consulta na rede de ensino via Secretaria Escolar 

Digital.   

Responsáveis  -Grupo de Trabalho Gestão Democrática   

- Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação 

(CIMA).  

- Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB);  

  

  

  

Atividade 3   Certificação  de  contribuição  em 

 instâncias  de participação  

Descrição  Valorização da contribuição de estudantes e professores nas 

instâncias de participação.  
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Ação  1. Definição de critérios e orientações para as escolas de forma 

a viabilizar a valorização da participação de estudantes em Grêmios 

Estudantis.  

2. Definição de critérios e orientações para a valorização da 

participação de servidores em colegiados.   

Responsáveis  - Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB);  

- Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos (CGRH);   

- Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação 

(CIMA);  

  

  

  

IV - ARTICULAÇÃO POLÍTICA   

  

Atividade 1  Sensibilização e formação dos Dirigentes Regionais 

de Ensino   

Descrição  Sensibilização, formação e envolvimento dos Dirigentes Regionais 

de Ensino para fortalecer as ações das DE e escolas em relação à 

cultura e gestão democrática.   

Ação  1. Promoção de reuniões/videoconferências para sensibilização 

e formação dos Dirigentes Regionais de Ensino.  

2. Criação de Boletim de Práticas de Gestão Democrática da 

rede de ensino. .  

3. Orientar as Diretorias de Ensino para a criação de de Boletim 

de Práticas de Gestão Democrática.      

Responsáveis  Grupo de Trabalho Gestão Democrática;  

Subsecretaria de Articulação Regional (SAREG);  

Gabinete do Secretário;  

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores  

(EFAP);  

Assessoria de Comunicação - ASCOM.  

  

  

Atividade 2  Canais de participação de organizações da sociedade 

civil e diferentes segmentos da rede de ensino na 

Secretaria da Educação  

Descrição  Ampliação da participação da sociedade civil organizada e dos 

diferentes segmentos da rede de educação em debate e definições 

de políticas e diretrizes da Secretaria de Educação.  

Ação  1. Ampliação de canais de informação, consulta e debate para 

envolvimento dos diferentes segmentos da rede e consideração de 

suas contribuições na tomada de decisões das políticas  
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 educacionais e nos procedimentos estratégicos da rede de ensino.  

2. Ampliação da participação das organizações sociais em conselhos 

já existentes na Secretaria.  

Responsáveis  Gabinete  

  

 


