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RESUMO: O texto objetiva analisar a implementação do Plano 
de Ações Articuladas - PAR em cinco municípios paraenses, no 
período de 2007 a 2011, focalizando a dimensão Gestão 
Educacional, área Gestão Democrática por meio de dois 
indicadores: “Existência do conselho escolar (CE)” e 
“Existência, composição e atuação do Conselho Municipal de 
Educação (CME)”. Os resultados apontam que havia CE em 
funcionamento, e ainda, que a gestão democrática se efetiva 
muito parcialmente nos municípios, exceto em Belém. Faz-se 
necessário maior aprofundamento do estudo in loco para coleta 
de dados mais fidedignos quanto à atuação dos CE e CME, na 
lógica da Gestão Democrática. 
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ABSTRACT: The content of analyzing the implementation of 
the Articulated Action Plan - PAR in five municipalities of Pará , 
from 2007 to 2011 , focusing on the size Educational 
Management , Democratic Management area through two 
indicators : " Existence of the school council ( EC) " and " 
Existence , composition and activities of the City Board of 
Education ( CME ) ." The results show that there was EC in 
operation, and also that the democratic management is very 
effective part in the municipalities , except in Bethlehem. It is 
necessary to develop further the study spot to collect more 
reliable data on the performance of CE and CME along the 
lines of Democratic Management . 
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Este estudo é parte integrante da pesquisa nacional que tem por título geral: 

“Avaliação do Plano de Ações Articuladas (PAR): um estudo nos municípios do Rio Grande 

do Norte, Pará e Minas Gerais, no período de 2007 a 2011”4. Com base em critérios 

específicos delimitados pelo projeto, foram selecionados 5 municípios para o estudo no 

Estado do Pará: Altamira, Belém, Barcarena, Cametá e Castanhal.  No caso deste trabalho, 

o objetivo foi analisar a implementação do Plano de Ações Articuladas - PAR nos cinco 

municípios paraenses citados, focalizando na dimensão Gestão Educacional, a área Gestão 

Democrática. Para o estudo foram selecionados dois indicadores: “Existência do conselho 

escolar (CE)” e “Existência, composição e atuação do Conselho Municipal de Educação 

(CME)” relativos ao período de 2007 a 2010. 

A escolha desses dois indicadores levou em consideração a fundamental 

importância da ação dos Conselhos deliberativos, consultivos e fiscalizadores para a 

eficácia da gestão, uma vez que nas políticas públicas, as atuais discussões sobre controle 

social têm sido relevantes para o processo de consolidação da gestão democrática no 

campo da educação. Aos Conselhos Municipais de Educação (CME) e aos conselhos 

escolares cabe, então, um papel preponderante para o fortalecimento da cidadania ativa e 

da participação política, considerando que a Constituição Brasileira de 1988 enfatiza que o 

controle social é um processo que requer a necessária participação da sociedade em 

espaços públicos para a tomada de decisão. Espaços estes constituídos à luz da gestão 

democrática e onde, direta ou indiretamente, a população pode intervir de forma efetiva na 

elaboração, planejamento, implementação e avaliação das políticas públicas de educação. 

Para Salles (2010), o controle social configura-se como o acompanhamento da 

gestão pública, tendo caráter de mobilização e articulação das forças dos atores políticos e 

objetiva aproximar os cidadãos dos processos de superação das desigualdades locais, 

intervindo na administração. O controle social instala, assim, as barreiras para coibir 

possível abuso de poder. 

Os Conselhos, portanto, são espaços privilegiados também para o diálogo entre 

o poder público e a comunidade, que além de fortalecer o controle social que Salles (idem) 

ressalta, propicia à sociedade o poder de decidir que educação, ou melhor, que sujeitos ela 

requer das instituições de ensino. É o momento para analisar a função social da educação 

que a escola e/ou município necessitam implantar de acordo com o contexto sócio-histórico-
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cultural, decisão que se torna mais eficaz quando a comunidade envolvida participa 

ativamente das tomadas de decisão. 

E um dos objetivos da política do PAR é fortalecer os processos democráticos na 

educação, apresentando dentre suas ações a implantação de Conselhos Escolares bem 

como Conselhos Municipais de Educação em todas as escolas e municípios que ainda não 

os possuem. Para isso, realizou-se um diagnóstico da Gestão Educacional em todos os 

municípios brasileiros que apresentaram IDEB abaixo da média nacional.  

Portanto o objetivo deste estudo configurou-se em analisar os dados da 

pesquisa, coletadas a partir do indicador “Existência de Conselhos Escolares”, e “Existência, 

Composição e Atuação do Conselho Municipal de Educação (CME)” nos municípios de 

Altamira, Barcarena, Belém, Cametá e Castanhal; de modo a investigar se de fato esses 

dois indicadores, fundamentais para a gestão democrática, são efetivados. 

  A investigação adota uma abordagem “qualiquantitativa”, por associar 

aspectos de cunho qualitativo e quantitativo à sua análise. Parte-se do entendimento de que 

não há quantificação sem qualificação, já que a mensuração de fatos sociais depende da 

categorização do mundo social. Isso significa dizer que é necessário distinguir as atividades 

sociais antes de qualquer frequência ou percentual. Além disso, não há análise estatística 

sem interpretação, já que os dados não falam por si mesmos, mesmo que passem por um 

processo sofisticado de mensuração estatística (BAUER et al. 2012, p. 24). Utilizou-se como 

fonte principal o documento do PAR relativo ao período de 2007 a 2011. 

         A seguir, será discutido brevemente o Plano de Ações Articuladas e 

explicitado os dados do diagnóstico realizado em cinco municípios paraenses. 

 

 

II. O Plano de Ações Articuladas (PAR) e a gestão democrática: fundamentação 
teórico-metodológica 

 

 

O Plano de Ações articuladas (PAR) é um instrumento de planejamento 

educacional que integra o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, regulamentado 

a partir do Decreto 6.094/2007. Este decreto definiu 28 diretrizes que visam melhorar a 

qualidade da Educação Básica no Brasil e criou o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), o qual permite avaliar e monitorar a situação educacional a partir dos dados do 

rendimento escolar e desempenho dos alunos, constantes no censo escolar e no sistema de 



 

Avaliação da Educação Básica (SAEB). Os municípios com IDEB baixo (menos de 3,8) 

receberam assistência técnica do Ministério da Educação (MEC) para a elaboração do PAR. A 

importância deste plano, segundo o governo, está em possibilitar o estabelecimento do regime 

de colaboração entre os entes federados estimulando ações para a implantação de um Sistema 

Nacional de Educação.  

Na verdade, o PAR surge como um instrumento diagnóstico que permite a 

visualização de uma situação educacional por meio da análise de quatro grandes Eixos ou 

Dimensões: (1) Gestão educacional, (2) Formação de professores e dos profissionais de 

serviço e apoio escolar, (3) Práticas pedagógicas e avaliação, (4) Infraestrutura física e 

recursos pedagógicos.  

Entretanto, para esta análise, foi selecionada a dimensão Gestão Educacional5, 

focando especialmente as situações e tendências dos indicadores da área “Gestão 

Democrática: articulação e desenvolvimento dos sistemas de ensino”, no período de 2007 a 

2011-referente ao PAR 1. Ressaltando que o Plano tem um segundo momento (PAR 2) no 

período de 2012 a 2016, que está em execução atualmente. 

Embora essa área – Gestão Democrática- conte com 8 indicadores para este 

estudo, analisaremos apenas os indicadores: a) existência do conselho escolar (CE); e b) 

existência, composição e atuação do Conselho Municipal de Educação (CME), por 

entendermos que são mecanismos imprescindíveis para uma gestão educacional 

democrática. 

Como referencial teórico utilizou-se a concepção de que, se a política 

educacional não é simplesmente determinada pelas mudanças macrossociais e 

econômicas, ela “é parte constitutiva dessas mudanças” (PERONI, 2013, p. 9). Tal 

afirmação é corroborada pelo que demonstra Oliveira (2009) que, ao referir-se ao conjunto 

de reformas ocorridas em nível de Estado nas duas últimas décadas no Brasil em função 

das mudanças macroeconômicas, afirma que essas têm resultado em um novo desenho da 

gestão das políticas públicas educacionais. No entanto, considera que essas políticas não 

resultam apenas de ações deliberadas pelos donos do poder, já que os demais segmentos 
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sociais não se constituem em receptores de políticas públicas, nem em agentes passivos, 

“meras marionetes no cenário social”.  (OLIVEIRA, 2009, p. 15). Isso remete ao 

protagonismo daqueles que participam da gestão da escola por meio dos Conselhos 

escolares. Embora suas ações possuam autonomia relativa, ainda assim os sujeitos que 

atuam nestes conselhos exercem algum tipo de poder.  

Privilegiou-se, ainda uma concepção de gestão democrática como a discutida 

por Gutierres (2010), com base em Paro (1997; 2001) para quem não há coerência em 

educar para a vida social e cidadã quando se utiliza práticas autoritárias e que exaltam a 

competição nas relações sociais, tornando, assim, fundamental a democratização da gestão 

educacional. Este mesmo autor afirma que a gestão democrática nas instâncias sociais, 

como a escola pública, implica não só no acesso da população a seus serviços, mas 

também a sua participação na tomada de decisões. Tal assertiva também encontra amparo 

nos estudos de Oliveira (2002) ao propor que a gestão democrática ocorre quando a escola 

é reconhecida como espaço de política e trabalho, garantindo a participação da comunidade 

nos desígnios da escola. Conforme Peroni (2011) a autonomia da escola, a eleição para 

diretores, o conselho escolar, são alguns pilares que materializam a gestão democrática, 

porém não são suficientes para mudar nossa histórica cultura autoritária. Esta também é a 

posição de Mendonça (2000) ao analisar os processos participativos na gestão dos sistemas 

educacionais e suas formas de materialização. No entanto, mesmo que não sejam 

suficientes, são importantes como meios de possibilitar a ampliação da participação e 

autonomia dos que vivenciam a escola e assim materializar o princípio constitucional de 

gestão democrática do ensino.  Neste aspecto, entendemos que os conselhos escolares e 

conselhos municipais de educação constituem importantes espaços de participação, de 

construção de relações horizontais e, em consequência, de formação de sujeitos.    

A partir desses pressupostos teóricos, analisaram-se os indicadores de gestão 

democrática referentes ao Conselho Escolar e Conselho Municipal de Educação nos 

municípios da pesquisa, vistos a seguir. 

 

 

III. A gestão democrática por meio de Conselhos Escolares e Conselho 

Municipal em municípios do Pará 

 



 

 

A partir da análise dos dados e informações do Plano de Ações Articuladas de 

2007 a 2011, e, considerando-se que atribuição da pontuação 1 indica a inexistência do que 

trata o indicador em questão; a pontuação 2 expressa a existência de uma situação crítica, 

com mais aspectos negativos do que positivos; o critério de pontuação 3 sugere que os 

aspectos positivos são predominantes, mas ainda há negativos; e, finalmente, a pontuação 

4 significa a presença de situações satisfatórias. Quando há aspectos negativos, são 

gerados automaticamente (pelo sistema de acompanhamento do PAR) as ações e subações 

a serem implementadas pelo município seja com auxílio técnico do Ministério da Educação 

MEC- ou com medidas da própria Secretaria de Educação.  

         Pode-se observar nos quadros abaixo a pontuação que cada município 

apresentou no que se refere aos dois indicadores de gestão democrática selecionados para 

este estudo.  

 
Quadro 1- Pontuação do indicador “Existência e Funcionamento de Conselhos 
Escolares (CE)” 
 

Municípios Pontuação 
Altamira 4 

Barcarena 4 
Belém 3 

Cametá Não consta 
Castanhal 2 

                Fonte: Documento do PAR dos municípios de 2007 – 2011 

Para este indicador o município de Altamira recebeu a pontuação quatro.  Dessa 

forma, não foram geradas ações, visto que Altamira possui conselhos escolares implantados 

a partir de 1995 e seus conselheiros já foram capacitados. No entanto, ainda há 

necessidades de melhorar a atuação desses conselhos na zona urbana do município o que 

requer a continuidade do processo de qualificação. 

O município de Barcarena também recebeu pontuação quatro, o que demonstra 

que possui conselho escolar em todas as unidades onde há mais de 51 alunos matriculados 

em turmas de educação básica. 

No que diz respeito ao município de Belém, o mesmo recebeu pontuação três. 

Belém possui 59 escolas com conselho escolar, mas apresenta 35 unidades de educação 

infantil e 67 unidades pedagógicas (UP’s) que não possuem conselho escolar. 



 

Quanto ao município de Cametá o documento do PAR não apresenta 

informações a respeito desse item. 

 E, finalmente, o município de Castanhal, o qual foi o único a apresentar 

pontuação dois, visto que das 80 escolas da rede, apenas 20 escolas possuem conselho 

escolar, sendo os mesmos pouco atuantes. Dessa forma, no documento do PAR foi gerada 

uma ação que tem por objetivo implementar conselhos escolares nas escolas que ainda não 

o possuem e incentivar a atuação dos que já existem. 

De maneira geral, mesmo naqueles municípios onde existe a política de 

implantação de conselhos escolares, a motivação para tal existência se deve menos à 

perspectiva de democratização das relações de poder na escola e mais ao fato de constituir 

um pré-requisito necessário à implementação do Programa Dinheiro Direto na Escola – 

PDDE, do governo federal. 

Quanto ao Conselho Municipal de Educação (CME), os municípios pesquisados 

apresentaram baixa pontuação, como se pode conferir no quadro a seguir:  

 

Quadro 2: Pontuação do indicador “Existência, composição e atuação do 

Conselho Municipal de Educação (CME)”  

 

Municípios Pontuação 
Altamira 1 

Barcarena 1 
Belém 4 

Cametá 1 
Castanhal Não consta 

       Fonte: Documento do PAR dos municípios de 2007 – 2011. 

        

O município de Altamira, neste indicador, obteve pontuação um, visto que o 

conselho municipal, que existia desde 1995 e foi atuante no período de 1997 a 2000, entrou 

em inatividade no ano de 2001 e a ação gerada era na perspectiva de reativação do CME. 

O município de Barcarena, que também recebeu pontuação um, não possuía 

conselho municipal de educação, porém a secretaria municipal de educação à época já 

havia desenvolvido algumas discussões sobre a criação do CME. Dessa forma foi gerada 

uma ação, com o objetivo de implementar o CME. 



 

No que diz respeito ao município de Belém, o mesmo recebeu pontuação quatro, 

pois possui conselho municipal de educação implementado a partir de 1991 e encontra-se 

em funcionamento. No entanto, segundo a SEMED, a composição do CME não atende ao 

princípio de paridade de membros prevista na Lei n° 7.722/1994, o que vem suscitando a 

possibilidade de revisão da atual composição do CME. 

O município de Cametá obteve pontuação 1, visto que não existe Conselho 

Municipal de Educação. Com isso foi gerada uma ação com o objetivo de implementar CME. 

O documento do PAR do município de Castanhal não apresenta informações sobre esse 

indicador. 

 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir dos resultados podemos afirmar que no que tange aos indicadores 

Conselho Escolar e Conselho Municipal de Educação, os municípios apresentaram mais 

dados insatisfatórios que satisfatórios, o que se traduz de forma mais significativa no 

indicador 2: “Existência, composição e atuação do conselho municipal de educação (CME)”. 

Neste, apenas o município de Belém apresenta condições satisfatórias, sendo que nos 

demais sequer existe um Conselho Municipal de Educação.  

É importante ainda considerar as limitações das informações constantes no 

documento do PAR, pois em municípios como Castanhal e Cametá, por exemplo, não há 

correspondência entre a informação e o que de fato existe nestes municípios. No primeiro, 

existe CME em funcionamento; em Cametá, também existem Conselhos escolares 

implantados, mas também não há menção a eles. Desta forma, é salutar que esses estudos 

sejam aprofundados com investigações in loco (inclusive em Belém), para verificar como os 

Conselhos Escolares e Municipais funcionam e a real participação da comunidade escolar e 

sociedade civil nas decisões administrativas, pedagógicas e financeiras. Em síntese, o 

estudo aponta a necessidade de ir além dos dados quantitativos evidenciados nessa 

primeira fase do estudo, o que nos anima a prosseguir a investigação sobre a possibilidade 



 

ou não de gestão democrática em sistemas e escolas de municípios paraenses com a 

implantação do PAR. 
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