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Resumo: O Presente trabalho toma como objeto de estudo o 
Conselho Municipal de Educação do município de Estância- 
CMEE. Com o propósito de entender a importância do 
Conselho Municipal de Educação para a democratização das 
políticas sociais educacionais, recorremos aos estudos 
realizados por Amaro (1997) e Werle (2003). No que concerne 
aos procedimentos metodológicos realizamos pesquisa 
exploratória, de campo e bibliográfica, como também visitas e 
entrevistas semiestruturadas no CMEE. Assim, concluímos que 
se trata de um conselho com frágil participação popular, na 
medida em que há pouco conhecimento, por parte dos 
membros que dele fazem parte. 
Palavras Chave: Conselho de Educação. Políticas socias. 
Estância. 
 
Abstract: The present work takes as its object of study the 
Municipal Education Council of the Municipality of Estancia-
CMEE. In order to understand the importance of the Municipal 
Council of Education for educational democratization of social 
policies, we turn to studies by Amaro (1997) and Werle (2003). 
Regarding the methodological procedures conducted 
exploratory research field and literature, as well as visits and 
semistructured interviews in CMEE. Thus, we conclude that this 
is a board with popular participation fragile, in that there is little 
knowledge on the part of the members therein 
Keywords: Board of Education. Social policies. Stanza. 
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INTRODUÇÃO  

O ano de 1988 trouxe muitas contribuições para o processo de democratização e 

participação popular. Prova disso é a Constituição Federal de 1988, que permitindo a 

implementação de um arcabouço jurídico, consolidou o regime democrático no Brasil. 

Visando o desenvolvimento social, o Estado brasileiro implementa políticas e ações mais 

abrangentes que consideram o cidadão em sua totalidade, nas suas necessidades 

individuais e coletivas. Sendo assim, os cidadãos adquirem força e legitimidade para 

articular suas ideias, valores e direitos dentro de um espaço que passa a comportar os 

interesses populares junto aos interesses do Estado, garantindo assim uma organização 

entre diferentes departamentos ou setores. Esse processo, reconhecido como 

descentralização e participação popular é preconizado pela Constituição Federal de 1988, 

como esquemas de intersetorioridade que consistem na articulação de saberes e 

experiências no planejamento, realização e avaliação de ações afim de alcançar efeitos 

sinérgicos em situações complexas.  

A descentralização, como esquema de participação, apresenta-se como a 

divisão de poder entre todos os grupos envolvidos. Ela traduz uma possibilidade concreta de 

todos influenciarem na decisão coletiva sobre os objetivos sociais, principalmente na sua 

dimensão política, social e econômica. Ela é uma maneira de aproximar governos e 

cidadãos, de forma a possibilitar a intervenção na vida pública e ao mesmo tempo criar um 

governo baseado em um certo nível de institucionalização das relações Estado/Sociedade, 

no controle social. Nessa perspectiva a participação popular é fundamental para a 

confecção, implementação e monitoramento de políticas educacionais. 

Na teoria, a dimensão do processo decisório refere-se ao grau de 

descentralização de poder do centro para a periferia da organização, ou unidade 

descentralizada, objetivando melhorar o acesso público aos serviços sociais, de forma a 

ampliar a prestação de serviços. Contudo, na prática não é bem assim. Na dimensão 

política, comparam-se esquemas administrativos de descentralização com esquemas 

politicamente orientados, concebendo a descentralização apenas como uma reorganização 

administrativa onde se desconsidera, na maioria das vezes, a participação da social. 

Por certo, é de notável percepção que a descentralização pode ocorrer visando 

diferentes e contraditórios objetivos, o que no mínimo pode nos levar a refletir sobre as 

ações que são realizadas frente a descentralização com participação social. Contudo, 
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atingindo ou não os preceitos da descentralização com vista para a participação popular, o 

que se pode apreender é que “a Constituição alargou o projeto de democracia, 

compatibilizando princípios da democracia representativa e da democracia participativa, e 

reconhecendo a participação social como um dos elementos-chave na organização das 

políticas públicas” ( SILVA, JACCOUD, BEGHIN. P.374) 

 

I-  A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS POLÍTICAS SOCIAIS DE 

EDUCAÇÃO  

 

A educação pública é uma das mais requisitadas vias para a construção de uma 

sociedade baseada na equidade, constituindo-se uma ferramenta poderosa para a 

transformação social. Contudo, em tempos sombrios de neoliberalismo onde os frutos da 

modernização não são repartidos, a sociedade tende a se tornar cada vez mais alienada, ou 

seja, alheia a qualquer tipo de concepção sobre direitos sociais. Isso acontece, por exemplo, 

por meio da deterioração do ensino público, mecanismo eficaz para a legitimação da 

hegemonia por parte da classe dominante sobre a classe dominada. Uma classe que não se 

reconhece como detentora de direitos sociais, torna-se subordinada aos ditames do capital, 

o que contribui para o aprofundamento das desigualdades sociais. Essa falta de participação 

ativa da população, como diz Amaro (1997), “[...] não é um fenômeno exclusivo da escola, 

mas que estende-se a outros campos sociais, uma vez que é reproduzido cultural e 

politicamente por grupos monolíticos de poder.”(AMARO,1997, p. 45). Assim sendo, essa 

apatia não fixa raízes apenas na área educacional, o problema é mais extenso, o problema 

emerge da formação sócio histórica do país, que apesar de muitos anos já terem se 

passados se arrasta até os dias de hoje. E sobre isso acrescenta ainda 

 

A falta de participação, na verdade, serve à velha cultura dominante pautada no 
centralismo das decisões e na obediência incondicional das massas às normas e 
determinações que, além de raramente corresponderem a seus interesses, 
necessidade e preocupações, ainda voltam-se a impedir sua participação 
consciente. (AMARO, 1997, p. 47) 
 

É nesse contexto de interesses divergentes que o Estado lança mão de políticas 

sociais, sejam elas sínteses de anseios populares ou meramente como um mecanismo de 

reprodução da força de trabalho. Sob a ideia de promover o bem estar para os cidadãos, as 

políticas sociais se constituem um objeto de reinvindicações de movimentos sociais a 
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medida que ela tem a obrigação de resgatar o caráter de classe social. Nas palavras de 

Potyara; Pereira (2009), “ a política social pode também ser entendida como um produto 

resultado da relação conflituosa entre estado e sociedade (POTYARA;PEREIRA, 2009, 

p.28)” e acrescentaríamos, que nessa conjuntura o objetivo da política social pode ser 

entendido como o de satisfazer as necessidades humanos-genéricas da sociedade. Em 

meio a um modo de produção capitalista, tais definições tomam outros sentidos, a exemplo 

de dar respostas aos interesses das classes políticas e econômicas dominantes. Não 

podemos deixar de ressaltar que as políticas sociais, como já exposto acima, carregam 

objetivos contrários e ao mesmo tempo que são necessários para a manutenção/resposta 

aos interesses da sociedade civil concomitantemente  que age sob a reprodução do capital 

e da dominação social. 

Como resultado de ações sociais o estado criou o processo de gestão 

democrática no ambiente escolar. Esse procedimento foi constituído historicamente, e assim 

sendo, deve ser analisado dentro do contexto político, econômico e social presente em cada 

época que se desenvolveu.  É importante destacar que estado brasileiro se constituiu em 

uma matriz centralizada, ou seja, “de cima para baixo”, isso por que a maior parte da 

população se encontrava marginalizada, tolhida de seu direito a vez e voz. A gestão 

democrática é concebida por Beatriz ( 2003) , como “uma prática político-pedagógica e 

administrativa onde o gestor através de articulação entre os diversos segmentos da unidade 

escola, modifica as relações de poder transformando-a em ações colegiadas, transparentes 

e autônomas” (BEATRIZ, 2003). Dessa forma, podemos concluir que processo democrático 

são as formas de pensar e agir considerando “o outro” como elemento fundamental nas 

tomadas de decisões, bem como o desenho das políticas públicas. E sobre isso acrescenta 

Amaro (2011), 

Importa, portanto, que se respeite tanto os saberes como os ritmos de cada sujeito 
que compartilha o espaço escolar. As pessoas são diferentes e tem formas 
particulares de processar suas ideias, organizá-las, reinventá-las e amadurecer 
sua concepção. Assim, para processos coletivos que se pretendem democráticos, 
não se devem prever prazos curtos ou breves encontros de trocas de 

conhecimentos e experiências. (AMARO, 2007, p.106). 
 

Dentro da formação da sociedade brasileira é pertinente analisar que o cenário 

escolar é um espaço social rico e fecundo. “Nele, as contradições sociais, os jogos de força 

e a luta pelos direitos de cidadania estão vivos e pulsantes, espelhando a realidade tal como 

ela é” (AMARO, 1997, p. 13). A educação deve ser entendida em uma perspectiva social, 

visando a plena expansão dos sujeitos sociais, autonomia e emancipação humana, pois 
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dentro do âmbito escolar eclodem as mais diversas expressões da “questão social”. Como 

retrata Amaro(1997) 

A população que freqüenta a escola (principalmente a escola pública) é a mesma 
atendida em outras instituições sociais. Famílias desagregadas, desemprego, fome, 
violência, sofrimento e injustiça social também freqüentam as escolas, através de 
crianças e adolescentes, agitados, frágeis e cheios de esperança. (AMARO, 1997, p. 
13) 

 

Assim tendo em vista a erradicação das disparidades sociais, todo esse 

emblema ideológico deva está impregnado no Projeto Político Pedagógico que por sua vez 

dela lutar por uma escola libertadora, fugindo de uma modelo de educação “mercadológico” 

que ajuda a conservar os status da sociedade, acentuando ainda mais o as diferenças 

sociais, para isso se faz necessário a participação da comunidade escolar e local nos 

conselhos escolares. Assim pode-se conjecturar que o processo democrático é fundamental 

para o funcionamento representativo e justo de todas as instituições sociais, para isso deve 

agregar em seu bojo todos os segmentos da sociedade, dessa forma ampliando as funções 

do Estado, priorizando a transparência e participação de toda a população.  Esta por sua 

vez é entendida como sociedade civil organizada, uma vez que deveria ser composta por 

cidadãos críticos e conscientes, sujeitos de direito, inseridos em uma sociedade democrática 

de direito. 

 

II-  O CONSELHO DE EDUCAÇÃO 

Os conselhos como espaços partidários em que a sociedade civil e os 

prestadores de serviços públicos, privados e filantrópicos discutem, elaboram e fiscalizam as 

políticas sociais existem nas diversas áreas, sejam elas na assistência, saúde, educação, 

dentre outros (CARVALHO, 1995). No campo escolar os marcos legais que garantem o 

processo democrático em primeiro lugar se encontra a Constituição Federal de 1988, 

seguido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB, Lei nº 934/96, ratificada 

pelo Plano Nacional de Educação – PNE. Todos esses marcadores legais vêm garantir 

constitucionalmente a gestão de modelo participativo, representativo, distributivo de modo 

que as tomadas de decisões não se concentrem em uma só esfera, a do governo. Para 

tanto, se legitimou a criação dos Conselhos de Educação. 

Em torno dos Conselhos de educação existe toda uma legislação que embasa a 

construção, capacitação e funcionamento dos conselhos escolares. Para assegurar o 
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processo de democratização participativa, a gestão democrática é estruturada através da 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 206,  bem como através da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação - LDB de 9.394 de 1996 no artigo 3 inciso VIII, que diz o ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios, dentre eles “a gestão democrática do ensino 

público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino” , artigo 14 e 15, e do 

Plano Nacional de Educação - PNE. Por força destes documentos oficiais, essa 

democratização objetiva o compromisso dos sujeitos com sua comunidade bem como o 

exercício da cidadania comprometida. Sendo assim, completa Werle, 2003 

 A gestão dos conselhos escolares prioriza responder aos anseios da sociedade, 
preocupam-se com a formação dos indivíduos para o trabalho e para a vida como 
proposto pelas políticas da educação. É nesse propósito que o conselho escolar se 
insere, permitindo a escola vivenciar ações colaborativas. Desse modo, a efetiva 
participação dos conselhos contribui para o processo de construção de uma 
cidadania emancipatória, o que requer autonomia, participação, criação coletiva dos 
níveis de decisão e posicionamentos que combatem a idéia burocrática da 
hierarquia (Werle, 2003 p. 22). 

Cabe lembrar ainda que o Plano Nacional de Educação orienta o principio 

democrático de participação de todos no envolvimento da elaboração do Projeto Político 

Pedagógico da escola, definindo a estrutura curricular, valorizando os princípios da 

interdisciplinaridade, instigando as novas concepções pedagógicas perpetuada pelos 

parâmetros curriculares nacionais e fazendo alusão aos temas transversais que auxiliam e 

aproximam ao cotidiano da escola (DIDONET, 2006, p. 66). Tanto a LDB quanto o PNE são 

instrumentos que fortalecem a concretização da gestão democrática das escolas públicas. 

Seu compromisso é permitir às escolas uma proposta cidadã, holística e a construção de 

uma educação básica de qualidade. A descentralização da educação, explícita na gestão 

democrática, determina a construção da autonomia escolar, para o que o Conselho Escolar 

assume importante papel, uma vez que representa o órgão máximo decisório na gestão da 

escola, tendo como prioridade a formação do indivíduo consciente de seus direitos e 

deveres na sociedade (BASTOS, 2003, p. 79)  

O Conselho Municipal de Educação deve cobrar dos representantes 

administrativos observando a infraestrutura da escola, a valorização dos profissionais da 

educação, analisando se os salários estão condizentes com suas cargas horárias como 

também se há constantes capacitações. Toda essa ação pressupõe uma efetiva 

sustentabilidade sobre a conscientização e socialização da visão emancipatória do mundo.  

A partir desta interligação da escola com a comunidade e por meio dos conselhos escolares, 
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muda-se o caráter burocrático e formal de gestão escolar, pois permite a execução da 

prática democrática participativa e apóia a criação e o funcionamento dos conselhos 

escolares se constituindo uma estratégia de gestão democrática pública em que o colegiado 

representa a própria escola, como um veículo de poder de cidadania da comunidade pela 

participação da comunidade local e escolar.  

III-  CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESTÂNCIA- CMEE: ENTRE SUAS 

FUNÇÕES, ATRIBUIÇÕES E FUNCIONAMENTO 

Os conselhos Municipais de Educação são órgãos que se preocupam em 

acompanhar o trabalho desenvolvido pela escola junto a gestão administrativa, pedagógica 

e física da escola. Os representantes do conselho buscam enfrentar os problemas e 

proporcionar inovações. As discussões são realizadas por meio de ações coletivas em que 

cada participante tem suas deliberações, alguns de produzir, ou aplicar, ou investigar, ou 

analisar e outros de avaliar a melhoria do processo educativo escolar. Os assuntos que 

priorizam em suas discussões englobam planejamento, regimento interno, projeto 

pedagógico, avaliação, gincanas culturais e educativas, dentre outras ações.  

O Conselho de Educação é um órgão formado por um grupo de pessoas que são 
diferentes entre si, mas que se reúnem para solucionar problemas e desenvolver 
atividades na escola, contribuindo, assim, de alguma forma para o crescimento e 
desenvolvimento da instituição (WERLE, 2003, p. 150). 

A formação do conselho de educação contribui para a construção do projeto 

pedagógico, e são de fundamental importância para garantir a presença dos anseios da 

comunidade escolar. Através do processo de discussão da equipe engajada na melhoria da 

qualidade da escola, os conselheiros delimitam as prioridades, os problemas e os objetivos 

da escola. Por meio deste projeto pedagógico serão determinadas ações pedagógicas 

coletivas bem como, a participação da comunidade escolar. Para a elaboração dessa ação a 

equipe do conselho escolar deverá acompanhar e coordenar toda essa elaboração. 

A funcionalidade dos conselhos educação, de modo que pressupõe os seguintes 
eixos: deliberativo, consultivo, fiscal, mobilizador. Para o entendimento de cada um, 
as competências de cada setor serão explicitadas a partir dos verbos abaixo: 
Deliberativo: decidir, deliberar, aprovar, elaborar. Consultivo: opinar, emitir parecer, 
discutir, participar. Fiscal: fiscalizar, acompanhar, supervisionar, aprovar prestação 
de contas. Mobilizador: apoiar, avaliar, promover, estimular e outros não-incluídos 
acima. (WERLE, 2003, p. 44). 

A natureza do Conselho de Educação se ramifica da seguinte forma: 

Deliberativas - Ao decidir sobre o projeto pedagógico da escola e sobre os desafios que 
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devem ser resolvidos, direcionam os projetos, decidem e elaboram as normas internas da 

escola relacionando aos aspectos pedagógicos, financeiros e administrativos, ou seja, o 

funcionamento da escola. Consultivas - Nestas apresentam sugestões e soluções para os 

problemas da escola, suas opiniões podem ser ou não aceitas. Suas sugestões são 

encaminhadas para os diversos segmentos da escola tendo como maior destaque o 

assessoramento. Fiscais - Fiscalizam a aplicabilidade das ações pedagógicas, financeiras e 

administrativas da escola, tendo como foco acompanhar e avaliar o cumprimento das 

normas da escola e a qualidade do cotidiano da escola. Mobilizadoras - Quando apóia a 

participação do corpo técnico e pedagógico da escola como também da comunidade local 

nas atividades da escola permitindo a efetivação da democratização. 

O conselho municipal de Educação da Cidade de Estância se entretece nesse 

enredo e em uma entrevista feita a um membro desse conselho pudemos perceber que a as 

limitações, fragilidades, atribuições, avanços e retrocessos são os mesmo. O Conselho de 

Educação do município de Estância, é composto paritariamente de 12 (doze) membros, 

sendo 06 (seis) conselheiros titulares com respectivos suplentes indicados pelos órgãos  

governamentais do município e 06 (seis) conselheiros titulares com respectivos suplentes 

representantes de organizações não-governamentais – Entidades, Associações, ONG’s, , 

que trabalham e atuam no atendimento e direito da criança e adolescente e Grêmio 

estudantil. Bienalmente em fórum próprio convocado pelo Prefeito Municipal, cabendo ao 

Fórum Municipal das Entidades Não-Governamentais de Defesa e Garantia dos Direitos da 

Criança e do Adolescente a coordenação do processo de escolha. 

A permanência de um modelo de gestão que, embora no discurso valorize a 

participação da população, na prática tem-se utilizado de artifícios para dificultar ações da 

sociedade na condução de uma proposta coletiva. Nesse sentido, a participação fica apenas 

no campo do discurso, prevalecendo uma administração burocrática, centralizada no chefe 

do poder executivo. Quando se trata de acepção e controle do orçamento público para a 

área da educação, o círculo de participação torna-se ainda mais limitado, ficando no domínio 

de “técnicos” com propriedade dos “códigos”, do “numerário contábil”. Não se tem o 

interesse de decifrar a informação para torná-la acessível à população; ao contrário, 

introjeta-se no imaginário da sociedade que se trata apenas de uma “caixa preta”. Delega-se 

ao poder executivo a formulação do planejamento, execução, fiscalização e o controle 

financeiro do orçamento público.  
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 Junto a tantos impasses, ainda apresenta-se como dificuldade as Licitações 

orçamentárias que estão diretamente ligadas a Secretaria Municipal de Educação, o que 

fragiliza a autonomia e o reconhecimento CMEE. Apesar de tantos desencontros a também 

alguns encontros seja com a organização interna, melhoria no relacionamento entre escolas, 

município e programas sociais, promoção de capacitação para conselheiros e professores. 

Atualmente, segundo dados colhidos em entrevista, de uma maneira geral o (a) 

assistente social presta atendimento socioassistencial aos alunos e seus familiares , articula 

os serviços e potencializa a rede de proteção social básica tendo como porta de entrada os 

Centros de Referência da Assistência Social (CRAS); e, no caso do apoio, orientação e 

acompanhamento a situação de ameaça ou violação de direitos, este se realiza por 

intermédio do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS).  Assim, o 

trabalho em rede é de fundamental importância para o bom funcionamento da proteção e 

atendimento a Criança e ao Adolescente e o (a) assistente social tem papel essencial na 

articulação das políticas para atendimento às famílias no espaço do Conselho e das 

escolas.  

IV- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante da análise feita pode-se perceber que o Conselho de Educação, dentre todos os 

outros Conselhos, representam um espaço onde há um a democratização do espaço 

público, na medida em que a democracia passa de representativa para participativa. 

Contudo, no cenário dos conselhos essa realidade não está sendo materializada, visto que, 

há uma grande fragilização e até ausência de participação popular. Trata-se de um conselho 

com frágil participação popular, na medida em que há pouco conhecimento, por parte dos 

membros que dele fazem parte, da importância da gestão participativa e democrática, o que 

torna o conselho um espaço muito flexível a sobreposição de  interesses privados.  

Assim sendo podemos concluir que não existem polícias educacionais exitosas 

sem a participação social, ao mesmo tempo em que essa participação não se resume 

apenas aos conselhos pois eles têm que ser visualizados como um dos variados espaços  

em que se trava a disputa hegemônica no país, seja pela classe dominante ou pela 

sociedade em geral. 
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