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Para aqueles que sempre foram submetidos ao silêncio, para as cidadãs e cidadãos 

que sempre foram excluídos e impedidos de decidir sobre os interesses coletivos, que não 

puderam satisfazer suas necessidades e garantir os direitos que os conduziria a uma vida 

digna e àqueles a quem a cidade foi negada, a política é a arte e a razão da vida em 

sociedade. É preciso resgatar a politicidade da existência coletiva para se ter mais vida, para 

que seja possível a humanização. 

A ideologia neoliberal tem o poder de controlar as mentes e os corpos, de tal forma 

que se aceita com naturalidade que alguns decidam sobre os assuntos de interesse de todos, 

que utilizem o poder que emana do povo para benefícios próprios e não da coletividade.  

Será a política a astúcia para extrair vantagens pessoais? 

Os povos trabalhadores continuam sua luta exaustiva pela sobrevivência, 

permanecendo prostrados diante do cansaço da longa jornada de serviço e de transporte a 

que são submetidos nas metrópoles ou, o que é pior, permanecem alienados diante dos 

espetáculos produzidos pela mídia que tem a intenção de despolitizar os problemas sociais. 

A vida indigna, a desgraça, a miséria e a violência se tornam espetáculos. A corrupção, a 

pilhagem dos impostos vão se naturalizando e  permanece o silêncio. 

Não existem classes, não temos a nossa cidade, não há comunidades, existem 

indivíduos, números, existem mônadas.  

Na sociedade do hedonismo e do consumo não há espaço para a Política, para a 

mobilização comunitária. Só existe o mercado, o prazer, o indivíduo. . . É preciso reaver o 

sentido da vida em comunidade, tecer a rede da ética e da política na cidade.  
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RESUMO 
 
 
            A pesquisa teve como objeto de estudo os Conselhos Municipais de Educação de 
duas cidades da região metropolitana de São Paulo e ancorou-se nos conceitos de 
participação e cultura política para avaliar os resultados produzidos pela implantação desses 
órgãos da gestão da educação municipal. 
            Os CME estão inseridos no cenário do sistema educacional brasileiro como 
instrumentos de democratização das políticas públicas, pois a esses espaços públicos de 
relação entre Estado e sociedade civil são atribuídas as funções de controle, fiscalização e 
normatização, possibilitando com isso, maior transparência e decisões colegiadas na 
educação do município. 
            O processo metodológico incluiu entrevistas aos grupos de conselheiros, 
observações, análise documental e a aplicação de instrumento de avaliação de indicadores 
de participação na gestão educacional das cidades estudadas. 
            Baseada na modalidade da teoria crítica a investigação buscou ressaltar os aspectos 
da cultura política subjetiva de dois subgrupos (conselheiros) do contexto nacional, 
analisando seu pensamento e ação nos conselhos. A partir da revisão do referencial teórico 
sobre democracia representativa e democracia participativa foram analisadas e classificadas 
as atividades dos CME quanto a essas matrizes. Apontam-se críticas e possibilidades de 
superação da democracia representativa elitista entendida como hegemônica na realidade 
estudada. 
            Os resultados produzidos pela pesquisa apontam para um processo contraditório 
entre as práticas políticas dos conselhos e de seus conselheiros e as justificativas do Estado 
brasileiro para a implantação desses órgãos. A concepção de democracia e a cultura política 
hegemônica visualizadas nas práticas que orientam a relação dos governantes e da 
sociedade civil na condução das políticas públicas não correspondem ao referencial teórico-
prático da democracia participativa. 
            Em um dos municípios, com as devidas ressalvas, percebeu-se a valorização cidadã 
e atribuição de significado potencialmente democratizador para o conselho, no outro, 
observou-se o conservadorismo e as contradições em relação à democracia participativa 
onde figura como instrumento de extensão do poder do Executivo e de legitimação de suas 
decisões. 
            Os colegiados apenas sinalizam para a produção de uma cultura política, que ao 
lado de procedimentos legais (legislação) e de condições estruturais (educação, renda, 
instituições) poderiam produzir a democracia participativa como condição para superar a 
divisão entre governantes e governados. 
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ABSTRACT 
 
 
            The research had as study object Municipal Councils of Education of two cities of 
the metropolitan area of Sao Paulo and it was anchored in the participation and political 
culture concepts to evaluate the results produced by the implantation of those organs of the 
administration of the municipal education.  
            MCE are inserted in the scenery of the Brazilian education system as instruments of 
democratization of the public politics, because to the those public spaces of relationship 
between State and civil society the control functions, fiscalization and normatization are 
attributed, making possible, with that, larger transparency and collegiate decisions in the 
education of the municipal district.  
            The methodological process included interviews with the counselors' groups, 
observations, documental analysis and the application of instrument of evaluation of 
participation indicators in the education administration of the studied cities.  
            Based on the modality of the critical theory the investigation looked for 
emphasizing aspects of the subjective political culture of two subgroups (counselors) of the 
national context, analyzing their thought and action in the counsels. Starting from the 
revision of the theoretical referential on representative democracy and participative 
democracy, the activities of CME were analyzed and classified the activities of CME as for 
those to matrixes. Critics and possibilities of overwhelming the elitist representative 
democracy understood are pointed as hegemonic in the studied reality.  
            The results produced by the research point to a contradictory process among the 
political practices of the councils and of their counselors and the justifications of the 
Brazilian State for the implantation of those organs. The democracy conception and the 
hegemonic political culture visualized in the practices that guide the governors' relationship 
and of the civil society in the conduction of the public politics don't correspond to the 
theoretical-practical referential of the participative democracy.  
            In one of the municipal districts, with the due safeguards, it was noticed the citizen 
valorization and meaning attribution potentially democratized for the piece of council, in 
the other, was observed the conservatism and the contradictions in relation to the 
participative democracy where represents as instrument of extension of the Executive's 
power and of legitimating of their decisions.  
            The collegiate just signal for the production of a political culture, that, beside legal 
procedures (legislation) and of structural conditions (education, income, institutions) they 
could produce the participative democracy as condition to overcome the division among 
rulers and governed.  
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INTRODUÇÃO 

Neste texto introdutório tenho como intenção apresentar o problema de pesquisa e 

delimitar o objeto de estudo situando-o no campo das ciências sociais que investigam a 

gestão dos serviços públicos brasileiros. Procurei contextualizar minha investigação junto 

aos estudos sobre democratização dos governos municipais considerando os avanços e 

críticas existentes em relação a essa temática. Parti do reconhecimento das pesquisas que 

debatem e problematizam a prática política dos governos municipais e busquei enfatizar o 

diferencial, ou seja, o que é inédito em minha pesquisa. Apresento também as hipóteses de 

pesquisa, os objetivos e a metodologia que utilizei para a abordagem e desenvolvimento da 

tese em questão. 

Embora a produção de pesquisas sobre a temática dos conselhos setoriais seja 

explorada por diferentes áreas como Ciências Sociais, Saúde, Assistência Social e 

Educação ainda existem lacunas e necessidades de outras investigações que possam 

atualizar e aprimorar criticamente o debate sobre a criação em o funcionamento dos 

colegiados na gestão municipal dos serviços públicos. 

Meu objetivo de pesquisa foi o de identificar qual é a cultura política que orienta a 

gestão educacional do município a partir da análise da participação dos conselheiros e do 

funcionamento dos Conselhos Municipais de Educação. Pretendi, a partir do referencial 

teórico, fazer um mapeamento das matrizes de cultura política que estão presentes nos 

Conselhos Municipais de Educação e saber se a implantação e o funcionamento dos CME 

alteraram a relação de poder entre Estado e sociedade civil.    

 Analisando o contexto político e econômico da reforma do Estado brasileiro, 

implantado a partir da década de 1990, cujas marcas são a orientação da política pública por 

princípios mercadológicos e gerencialistas, formulei o seguinte problema de pesquisa:  é 

possível identificar a produção de novas práticas de participação na gestão da educação 

municipal mediante a atuação do Conselho Municipal de Educação?  

O recorte temporal utilizado para análise desta investigação se inicia em 1995 e vai 

até 2005. A justificativa para esse recorte é a significativa incidência da temática dos 

conselhos e da ênfase na “gestão democrática” da educação e de outros direitos sociais 
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apregoadas pelos governos em cujo período histórico ocorreu reformas e mudanças no 

processo de gestão de todos os serviços públicos.  

Nesse período as políticas públicas foram orientadas por princípios de 

descentralização/desconcentração, democratização e autonomia das instituições em 

diferentes níveis de governo e privatização dos serviços públicos. Destaca-se nesse 

contexto de reformas o processo de municipalização da Educação e de outros setores 

atendidos pelo Estado . Em São Paulo, durante o ano de 1995, ocorreu um forte movimento 

de incentivo à criação dos conselhos municipais de educação. O incentivo foi desencadeado 

pelo Conselho Estadual de Educação e pelo Executivo Estadual. Este fato é facilmente 

percebido pela criação da Lei Estadual nº 9.143, de 9 de março de 1995, que estabelece 

normas para a criação, composição, atribuições e funcionamento dos Conselhos Municipais 

e Regionais de Educação. No mesmo ano foram editadas a Deliberação CEE nº 6/95, que 

fixa normas para a autorização de funcionamento e para a supervisão das instituições de 

educação infantil, do sistema de ensino do Estado de São Paulo, atribuindo aos municípios 

a responsabilidade por essa modalidade de ensino e a edição da Deliberação CEE nº 9/95, 

que dispõe sobre delegação de competências aos Conselhos Municipais e Regionais de 

Educação.  

A Lei Federal nº 5692/71 já admitia, em um de seus artigos,  que os municípios 

organizassem seus conselhos de educação. Diz o artigo 71: 

Os Conselhos Estaduais de Educação poderão delegar parte de suas atribuições a 

Conselhos de Educação que se organizem nos Municípios onde haja condições 

para tanto. 

Percebi, no entanto, que essa possibilidade legal ficou como letra morta para a 

maioria dos Estados e municípios brasileiros. Caberia a indagação sobre essa situação; se 

foi apenas desinteresse dos municípios ou se a lógica do financiamento da Educação não os 

motivava a assumir maiores responsabilidades. 

Somente quando foi implantado o FUNDEF - Fundo Nacional de Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – Lei Federal 9424/1996, que criou 

um novo sistema de financiamento com maior responsabilização dos municípios pelo 

gerenciamento dos recursos é que houve um forte movimento de implantação dos CME. O 
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próprio governo federal colocou a exigência dos conselhos como condição para a 

transferência de recursos e para a fiscalização dos gastos em educação.   

Em 1989, com a edição da Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 243, 

ficou estabelecido: 

 Os critérios para criação de Conselhos Regionais e Municipais de Educação, sua 

composição e atribuições, bem como as normas para seu funcionamento, serão 

estabelecidos e regulamentados por lei. 

De forma estranha, o CEE só estabeleceu a minuta de lei e a posterior 

regulamentação no ano de 1995, ou seja, seis anos após a publicação da Constituição 

Estadual e, mesmo assim, coincidiu com as reformas educacionais lideradas pela então 

secretária da Educação Maria Roserley Neubauer, que atuou na função praticamente 

durante duas gestões do PSDB1 (1994-2002), respectivamente durante os governos de 

Mário Covas e de seu vice Geraldo Alckmin, atual governador do Estado. Nesse período 

houve um forte movimento de municipalização patrocinado pelo Executivo Estadual, onde 

os municípios deveriam assumir, integralmente, o atendimento da Educação Infantil, as 

quatro séries iniciais e, em muitos casos, todo o Ensino Fundamental. 

Em Julho de 1996, do total de 645 municípios paulistas somente 46 tinham o CME 

funcionando normalmente. Nos demais municípios, 92 criaram seu CME, embora sem 

funcionamento, enquanto que outros 242 pretendiam criar o seu no mesmo ano. Outros 45 

municípios não tinham data prevista para criação, 115 não tinham pretensão de criá-lo e 

105 municípios não haviam informado a situação ao CEE/SP2.   

Três anos depois, em 1999, já era possível identificar uma situação completamente 

diferente em relação a implantação dos conselhos municipais,  pois entre os 645 municípios 

paulistas, 211 já haviam criado e estava ativo, 62 haviam criado mas não estava ativo, 172 

pretendiam criar nos anos seguintes, 33 não tinham data prevista para a criação, 93 não 

manifestaram a pretensão de criação e 74 não se manifestaram em relação ao assunto3. 

                                                 
1 O Partido da Social Democracia Brasileira assumiu o governo do Estado de São Paulo no ano de 1994 e 
completará a terceira gestão seguida no ano de 2006. Durante as duas primeiras gestões, ainda no período do 
governador Mário Covas, destacou-se a secretária de educação Neubauer com as políticas agressivas de 
municipalização e implantação de outros mecanismos de redução de custos do Sistema Estadual de Educação. 
2 Fonte: Conselho Estadual de Educação de SP. 
3 Fonte: adaptação de informações do CEE/SP. 
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Para o CEE, a criação dos CME representaria inovação nos sistemas de ensino do 

Estado de São Paulo e, como acontece com todas as inovações, acarretou esperanças e 

dificuldades. O discurso do CEE era de que os CME contribuiriam de maneira decisiva 

para a consolidação do movimento de municipalização do ensino constituindo-se, também, 

em centro irradiador de medidas que promoveriam a democratização e a melhoria da 

qualidade da educação.  

Esse processo, pouco tempo depois, se mostrou contraditório pois os resultados não 

correspondiam às intenções declaradas. Pelo contrário, ocorreram manifestações dos 

sindicatos dos professores, da imprensa e da comunidade acadêmica, de tal forma que 

evidenciou-se o sucateamento da Educação pública e a despolitização do processo de 

gestão da Educação, uma vez que passou a centrar-se apenas no processo financeiro e 

gerencialista, arrefeceu o movimento sindical e de outras formas de participação, 

especialmente nos conselhos escolares municipais. O movimento de municipalização e a 

decorrente criação dos CME já foram estudados por VERIATO (2001), LIMA (2001), 

MARTINS (2002) em suas análises críticas, ressaltam os equívocos, ou melhor, as 

intenções dos formuladores dessa política que não corresponde ao discurso da 

descentralização, da democratização e da melhoria da qualidade da educação. As intenções 

não declaradas eram, na verdade, medidas gerencialistas de desconcentração, de redução de 

custos e de desresponsabilização do governo estadual, que transferia para os municípios 

maiores responsabilidades pelo atendimento do Ensino Fundamental sem os 

correspondentes da autonomia e do financiamento para a gestão educacional. 

Defini o ano de 2005 como limite para meu estudo porque coincide com o período 

estimado para realização da pesquisa e minha intenção é poder contribuir com o debate e 

interagir com outras pesquisas sobre a participação em conselhos municipais. Acredito que, 

após esse razoável período de tempo, seja possível investigar se o processo de criação dos 

CME e a municipalização do ensino resultaram no desenvolvimento de nova prática de 

cultura política, se alteraram as formas de relação  de poder entre o  Estado e a  sociedade 

civil e,  principalmente, se têm contribuído para avançar no processo de democratização da 

gestão educacional e na promoção da qualidade da educação escolar,  conforme anunciado 

no discurso dos promotores dessas reformas. 
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O compromisso dessa pesquisa é o debate crítico em torno da democratização da 

gestão municipal da Educação fazendo um mapeamento das matrizes de cultura política que 

perpassam as práticas da participação na esfera dos Conselhos Municipais de Educação. 

Saliento que adquire profundo significado para uma pesquisa da área da Educação observar 

e compreender a dimensão pedagógica contida na prática de participação, porque acredito 

que o Estado e seus governantes são eles próprios os promotores de uma educação cívica e 

cidadã e que, portanto, os espaços públicos são essencialmente educativos, podendo 

contribuir para a propagação de valores e de comportamentos que correspondam aos 

interesses de diferentes matrizes de democracia sobre as quais escreveremos no segundo 

capítulo. 

 Tenho também o intuito de fornecer elementos para uma leitura crítica do Estado 

brasileiro, ressaltando as artimanhas do ideário neoliberal, buscando identificar as 

possibilidades de desenvolvimento de nova prática política que possa fortalecer as 

instituições e os movimentos sociais que intencionam a democratização, no nosso caso 

especificamente, analisando a gestão da Educação municipal. 

A concepção de gestão democrática que orienta meu estudo é a partilha do poder, o 

controle social sobre o Estado, a transparência, o direito universal dos cidadãos e a práxis 

política orientada por uma cultura com princípios éticos internalizados pelos atores e que 

não coincidem com a cultura gerencialista4 e minimalista5 do Estado neoliberal brasileiro 

implantado nas últimas décadas. 

 O horizonte teórico e político que direciona o meu trabalho é o ideal de gestão 

democrática participativa da Educação municipal. A essa categoria estruturante de minha 

pesquisa associarei outras complementares que se inter-relacionam e constituem uma “rede 

teórica” que permitirá a compreensão do objeto de investigação. Destacarei a princípio as 

categorias de cultura política, participação, descentralização, democracia representativa 

elitista, democracia participativa e autonomia que, no corpo do trabalho, serão entendidas 

                                                 
4 BALL (2001) utiliza o conceito para designar as reformas implantadas pelo Estado neoliberal, onde se 
adotou critérios gerenciais-economicistas da empresa capitalista, com a intenção de aumentar a produtividade 
e reduzir os custos dos Sistemas de Ensino.  
5 DAHL (1996) refere-se a democracia representativa como minimalista, pois esse regime restringe ao 
máximo a participação popular conservando apenas o processo eleitoral como forma de legitimar o poder das 
elites políticas. 
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como mediadoras da compreensão do “sistema político democrático brasileiro” e de sua 

instituição, principalmente as da educação formal e de seu órgão gestor. 

 O marco referencial doutrinário é a compreensão dos conselhos municipais de 

educação como espaços públicos institucionalizados de participação que podem, ou não, 

gerar uma gestão democrática municipal. Isso dependerá da cultura política e do projeto 

político que orientam as práticas dos sujeitos que interferem ou atuam nesses colegiados. 

Conforme compreende DAGNINO,  

 o peso das matrizes culturais no processo de construção democrática, enfatizado 

por vários autores, é um componente essencial desse retrato, amplamente 

reconhecido nos estudos de casos. É nesse campo que as contradições e a 

fragmentação que caracterizam esses processos se mostram mais evidentes. Por 

um lado, o autoritarismo social e as visões hierárquicas e excludentes da 

sociedade e da política constituem obstáculos cruciais na constituição mas 

também no funcionamento dos espaços públicos. Por outro, é precisamente a 

confrontação desses padrões que é apontada como um dos principais resultados 

democratizantes de sua atuação (2002, p. 280). 

A mesma autora conclui sobre a natureza das relações entre Estado e sociedade civil 

mediante a análise de vários estudos de caso sobre conselhos setoriais que  

                                as relações que se estabelecem entre ambos nos vários tipos de encontros 

pesquisados são sempre tensas, permeadas pelo conflito. A natureza e os graus 

desse conflito variam... ...entre os vários fatores que parecem explicá-los, 

queremos desde logo destacar, dadas as conseqüentes implicações teóricas, uma 

hipótese explicativa que vincula essa tensão à maior ou menor aproximação, 

similaridade, coincidência, entre os diferentes projetos políticos que subjazem às 

relações entre Estado e sociedade civil. Em outras palavras, o conflito e a tensão 

serão maiores ou menores dependendo do quanto compartilham, e com que 

centralidade o fazem, as partes envolvidas. (ibid., p. 280). 

Os perigos de os conselhos municipais constituírem-se em mecanismos de 

legitimação e de extensão do Poder Executivo, de forma que possam contribuir para a 

aprovação de políticas neoliberais na defesa dos interesses do capital em detrimento das 

necessidades das classes populares, são apontados em pesquisas feitas por LIMA (2001), 

SILVA (2001), GHON (2005).   
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As mesmas pesquisas relatam que estes conselhos podem se transformar em 

mecanismos políticos de cooptação dos movimentos sociais na medida em que o Estado se 

utiliza desses espaços e de seus conselheiros para manipular interesses populares, 

proporcionando apenas atendimentos parciais às demandas sociais. Os estudos dos autores 

mencionados demonstram também que esses conselhos podem se tornar instrumentos de 

represamento de demandas sociais e dos anseios mais radicais de democracia.  

Verifiquei um forte movimento de institucionalização e de implantação dos 

conselhos municipais no Brasil a partir de meados dos anos de 1990. De acordo com o 

levantamento de dados do IBGE, no ano de 1999, de um total 5.506 municípios brasileiros 

havia 26.859 conselhos municipais que se articulavam com a Prefeitura Municipal e 

também com a Câmara Municipal, perfazendo um número médio de 4,88 conselhos por 

município.  

QUADRO nº 1 - DISTRIBUIÇÃO DO TOTAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS 

SEGUNDO AS FAIXAS DE POPULAÇÃO 

FAIXAS DE 

POPULAÇÃO 

(por mil) 

NÚMERO 

TOTAL DE 

MUNICÍPIOS 

TOTAL DE 

CONSELHOS 

MUNICIPAIS 

NÚMERO MÉDIO DE 

CONSELHOS MUNICIPAIS 

POR MUNICÍPIO 

TOTAL  5.506   26.859   4,88 

até 10   2.727   12.040   4,42 

10 |---20  1.392   6.839   4,91 

20 |---50  908   4.799   5,29 

50|---100  279   1.745   6,25 

100|---500  174   1.230   7,07 

500 e mais  26   206   7,92 

FONTE: IBGE. Diretoria de Pesquisas. Departamento de População e Indicadores Sociais. 

    Pesquisa de Informações Básicas Municipais 1999. 

 

De acordo com os dados da tabela acima, quanto maior a faixa de população dos 

municípios, maior o número de conselhos. Quando se identifica a existência destes por 

temas prioritários, aparecem em primeiro lugar os conselhos de saúde, cuja existência foi 

de 98,5% dos municípios. Os colegiados de assistência e de ação social surgem em segundo 
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lugar, sendo registrada sua existência em 91,5% dos municípios. Os conselhos de Educação 

são encontrados em 91,0% dos municípios e, falando de modo específico da educação, o 

movimento de implantação dos conselhos cresceu, significativamente, após a publicação da 

Lei Federal nº 9394/96, que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A 

citada lei estabeleceu princípios básicos sobre os quais se assentaria a política pública 

educacional entre os quais destacamos a democratização, a descentralização, a autonomia, a 

flexibilização e a participação como articuladores dos sistemas de ensino e organizadores 

da prestação de serviços públicos da educação. 

 É preciso considerar, também, que a Lei Federal 9424/96, teve forte influência no 

processo de municipalização pois, ao criar o FUNDEF estimulou a responsabilização dos 

municípios pelo Ensino Fundamental, já que os recursos financeiros ficaram vinculados ao 

número de alunos matriculados na rede municipal.  

Ainda com forte incidência estão os conselhos de direitos das crianças e dos  

adolescentes, encontrados em 71,7% dos municípios. Em seguida estão os conselhos de 

emprego e de trabalho encontrados em 30,3% dos municípios. Mais distantes encontram-se 

aqueles ligados ao meio ambiente em 21,4% dos municípios; seguindo-se aos de turismo 

(15,6%), habitação (8,%), transporte (4,1%) e política urbana (3,4%) dos municípios. Há 

ainda uma expressiva parcela de municípios (52,3% do total) onde existem outros 

conselhos não identificados. 

Esses dados estatísticos mostram um forte movimento de implantação de conselhos 

municipais no final da década de 1990, processo que foi amparado por um discurso 

justificador que argumentava a favor da democratização dos governos locais, do dinamismo 

da gestão municipal, da possibilidade de descentralização e da participação das 

comunidades locais na condução das políticas públicas dos municípios.  

Percorrida mais de uma década, desde que se iniciou esse movimento, ainda não é 

possível perceber uma melhoria significativa na prestação do serviço público municipal. 

Também não se observa atuação política satisfatória nem por parte da sociedade civil nem 

dos governos municipais no que tange aos ideais e às perspectivas de gestão democrática 

participativa mediante a ação dos conselhos ou, pelo menos, ainda não é possível identificar 

uma correspondência entre o discurso justificador do movimento conselhista e a prática 
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política de participação, conforme apontarei nas análises de dados e nas conclusões de 

minha tese. 

É preciso reconhecer que, em alguns municípios, existe uma legislação avançada no 

que se refere à constituição e ao funcionamento desses colegiados, embora em muitos casos 

falte ainda vontade política por parte do executivo municipal para fortalecer e estruturar 

estes conselhos levando-os a se constituírem em instâncias de controle social sobre o 

Estado.  

Dessa maneira tenho como hipótese central de minha investigação que os Conselhos 

Municipais de Educação se traduzem em instituições frágeis e impotentes com nível de 

ação e de participação insuficientes para democratizar a gestão municipal da Educação. 

Uma segunda hipótese aponta para as contradições no processo compreensão de 

democratização institucional existente, uma vez que é a concepção de democracia que 

determina a prática políticas de grupos subjetivos. A cultura política subjetiva de indivíduos 

e grupos contrasta com o sistema teórico-conceitual de democracia. Portanto, é o 

referencial conceitual que, somado a uma cultura política coerente, possibilitará concluir 

sobre qual tipo de democracia se pratica na gestão municipal mediante a ação dos CME.  

  Na década de 1990, com a reforma do Estado em direção ao ideário neoliberal, 

atendo-se especificamente ao âmbito de São Paulo, foram adotadas várias medidas 

gerenciais visando a dar maior agilidade e fluidez à administração dos sistemas 

educacionais; entre elas destacamos o processo de descentralização que transferiu aos 

municípios a responsabilidade pelo atendimento das séries iniciais do Ensino Fundamental; 

a flexibilização dos regimentos dos sistemas de ensino que resultou na agilidade do fluxo 

escolar dos alunos, mediante a introdução de medidas como reclassificação, aceleração e 

progressão continuada; a adoção de um princípio econômico de custo-benefício, ou seja, 

um valor de investimento anual por aluno; juntamente com o processo de municipalização 

da Educação fundamental concedeu-se maior autonomia para os sistemas municipais e 

unidades escolares. 

 O Sistema Estadual de Ensino priorizou o atendimento do Ensino Médio e foi 

deixado às Prefeituras todo o Ensino Fundamental. Os governos municipais seduzidos pelo 

FUNDEF, aceitaram mais responsabilidades e tiveram de atender a uma grande demanda 
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sem os recursos correspondentes, provocando o abandono da Educação Infantil, de Jovens e 

de  Adultos.  

 Nesse contexto instituíram-se os CME, tidos no discurso dos governantes, assim 

como no conteúdo da legislação, como mecanismos de planejamento, de formulação de 

política pública, estudo e atendimento da demanda escolar, fiscalização de recursos 

investidos em educação e regulamentação dos procedimentos de gestão e funcionamento 

dos sistemas municipais de Educação. Percebi, dessa forma, a tendência de um alinhamento 

das políticas estaduais e municipais com as diretrizes e com os princípios da administração 

gerencialista e mercadológica incentivadas pelo governo federal nas duas gestões do ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso6.   

 Foi constatado que houve vinculação dos recursos financeiros à exigência da 

implantação de conselhos municipais de educação e do Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundef7.  Diante dessa exigência foi observada uma corrida municipal 

para a implantação desses conselhos que, sem dúvida, na maior parte dos municípios 

resumiu-se apenas no cumprimento de uma formalidade legal, não havendo nenhum debate 

público, nenhuma preparação nem divulgação sobre o sentido político e sobre necessidade 

de mobilização da sociedade civil para constituir os colegiados de tal forma que passassem 

a ter um controle social efetivo sobre as ações do Estado local. 

 Com apelos mais legalistas e formais entendi que foram implantados os conselhos 

setoriais que, por terem nascido nesse contexto e nessas condições, também passaram a 

atuar como instituições frágeis, sem força de sustentação em bases de apoio da sociedade 

civil; somado a isso a quase sempre deliberada vontade política do executivo municipal. Na 

maioria dos casos passaram a desempenhar papéis de regulamentação e de certificação da 

política educacional ou se tornaram instâncias de mera legitimação do discurso 

democratizante de alguns prefeitos. 
                                                 
6 O presidente Fernando Henrique Cardoso do Partido da Social Democracia Brasileira governou o Brasil em 
duas gestões consecutivas entre os anos de 1994 e 2002. 
7 O CACS e o FUNDEF estão vinculados à Emenda Constitucional nº 14, que alterou os padrões de 
financiamento do Ensino Fundamental, criando um Fundo de natureza contábil no âmbito de cada Estado. O 
conselho, de acordo com a Lei Federal 9424/96, deve ser instituído em âmbito federal, estadual e municipal. 
No município deve ser composto de quatro conselheiros assim distribuídos: um representantes da Secretaria 
Municipal de Educação ou órgão equivalente, um representante dos professores e diretores de escolas 
públicas, um representante dos pais de alunos e um representante dos servidores das escolas públicas do 
Ensino Fundamental.  
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 Por serem instituições frágeis do ponto de vista do controle social sobre o Estado 

pode-se dizer que elas consolidam algumas práticas gerencialistas adotadas para o sistema 

de ensino, tais como a participação do usuário na solução de problemas pontuais de forma 

mais satisfatória ou atender a demandas específicas; desconcentração e flexibilização da 

gestão educacional, conforme apontados anteriormente. Por essa razão a existência de 

suspeita em torno de uma matriz de cultura política neoliberal assentada em práticas que 

enfatizam mais os aspectos técnicos e que utilizam a participação dos usuários como 

ferramenta de gestão, desvinculada de caráter político.  

A preocupação dessa corrente de gestão é a racionalização e a focalização dos 

gastos na execução dos serviços públicos básicos visando a reduzir custos para o Estado; 

em consonância com os princípios econômicos observei que a ideologia  neoliberal  tenta 

fazer crer que somente os princípios do mercado poderão garantir a qualidade desses 

serviços. Na base dessa matriz está a idéia da Educação como um bem privado, uma 

mercadoria que o indivíduo pode adquirir no mercado e acumular mediante o investimento 

e o esforço pessoal. Aos poucos se constrói um movimento cuja tendência é conceber a 

Educação como uma mercadoria adquirida no mercado e que deixaria de ser vista como um 

direito público do cidadão, um bem social capaz de produzir a emancipação individual e 

social conforme previsto em nossa Constituição Federal.  

De acordo com essa concepção de gestão, a participação que se pratica é a de 

colaboração, de gerenciamento da qualidade e não de garantia dos direitos fundamentais 

nem de exercício virtuoso da cidadania. Ela está desconectada de uma intencionalidade 

política transformadora e inovadora da democracia na cidade.  

A relevância científica e política de minha pesquisa associa-se às possibilidades de 

poder contribuir para as análises das reformas neoliberais, especificamente em sua 

reorganização jurídico-institucional e nas implicações das políticas públicas produzidas 

pelo Estado brasileiro, no período investigado por esta pesquisa. 

A abordagem de duas situações de participação em conselhos municipais de 

educação permite-me discutir, criticamente, sobre a possibilidade desses espaços se 

constituírem em mecanismos de politização e de exercício da cidadania, além de se 

tornarem espaços pedagógicos de formação de cultura política alternativa, numa 
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perspectiva de institucionalização de prática política onde o Estado esteja a serviço de 

projeto democrático na sociedade. Essa é uma possibilidade na qual deposito  esperanças e 

para a qual meu trabalho pretende colaborar.  

Como relevância social posso considerar que, a partir de uma leitura crítica e das 

inferências em torno do problema de pesquisa, poderei contribuir para desvendar a prática 

política e os arranjos institucionais, muitas vezes obscuros ou camuflados permeados nas 

relações entre o Estado liberal e a sociedade civil. No caso em questão entendo que a 

pesquisa servirá para o debate sobre as conseqüências da democracia concedida e apontará 

os princípios e os valores da cultura política hegemônica que orientam a prática da gestão 

municipal da Educação. 

 Serão apontados alguns princípios éticos e características da cultura política 

democrática alternativa que orientam os processos participativos da gestão municipal. 

 Para o pesquisador, esses princípios e suas características representam a 

oportunidade de formação em teoria política e de gestão pública que o auxiliarão na atuação 

de cidadão e educador, possibilitando a formação de outros sujeitos com os quais convivo e 

compartilho a esperança e o fazer de prática política e pedagógica.  

Meu objeto de análise foram os colegiados municipais que, para efeito desta 

pesquisa, compreendem o Conselho Municipal de Educação de Santo André - SP e 

Conselho Municipal de Educação de São Caetano do Sul – SP. Cada conselho apresenta 

uma constituição diferente e o processo de escolha dos conselheiros também é específica, 

conforme regulamentação do Executivo municipal prescrita em decreto do prefeito. 

Em Santo André o CME é composto por 28 membros assim representados: oito 

representantes da prefeitura municipal indicados pelo prefeito; quatro representantes da 

Diretoria estadual de ensino com sede no município indicados pelo Dirigente regional de 

Ensino; dois representantes da Fundação Santo André indicados pelo superintendente; 

cinco trabalhadores da educação eleitos em plenárias; dois representantes de estudantes 

maiores de 16 anos, eleitos em plenárias; cinco representantes eleitos em plenárias pelos 

conselhos de escolas, movimentos populares, associação de pais e outras entidades 

representativas; dois representantes de mantenedoras de escolas particulares escolhidos em 

plenárias. 
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 Em São Caetano do Sul o CME é constituído por treze conselheiros de livre 

nomeação do prefeito, dentre pessoas de notório saber e experiência em educação. 

Apresenta a seguinte constituição: o Diretor do Departamento de Educação e Cultura, dois 

representantes de escolas públicas do EF; dois representantes de escolas públicas do EM; 

dois representantes de escolas particulares do EF e EM; dois representantes de escolas 

municipais; dois representantes de escolas de Educação Infantil e dois representantes de 

escolas de Educação Especial. 

Os critérios e as justificativas para a delimitação e a escolha desse objeto de 

pesquisa foram escolhidos pela acessibilidade aos colegiados e na compreensão de que 

esses canais de participação permitiram observar a cultura política que permeia a relação 

entre o Estado e a sociedade civil. Aos conselhos são atribuídas pelos governos federal e 

estadual, assim como pela Lei Orgânica municipal, importância e representatividade no 

contexto da política pública de gestão educacional vigentes no país. 

   A escolha de São Caetano do Sul deveu-se às características do município, tais 

como: é a primeira melhor cidade em qualidade de vida do Brasil (IDH - renda, 

longevidade, nível de escolaridade – 18,5% nível superior e apenas 0,7 de analfabetismo), 

município que mais investe em educação no país (35,5%); a prefeitura recebeu o título de 

melhor cidade em responsabilidade fiscal8. 

 A escolha de Santo André deveu-se à sua história de gestão de governos populares 

com fortes apelos à participação; sendo a cidade considerada berço do sindicalismo e de 

mobilização política contra os governos militares nas décadas de 1970 e 1980. Tendo em 

vista essa condição histórica entende-se que a população desse município tenha 

desenvolvido uma formação política crítica e de vanguarda se comparada à maioria dos 

municípios do Brasil.   

Esta investigação foi desenvolvida com fundamentação em princípios da pesquisa 

qualitativa e esteve ancorada na modalidade de teoria crítica que orientaram a coleta de 

dados, classificação, análises e conclusões a respeito do problema em estudo, já explicitado 

anteriormente. 

                                                 
8 Fonte: Página da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, http://www.saocaetanodosul.sp.gov.br/ -
Diretoria de Educação Municipal, acessado durante o ano de 2004. 
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Em minha pesquisa pretendo desenvolver uma abordagem qualitativa com a 

utilização da modalidade da teoria crítica na análise do problema em estudo já explicitado 

anteriormente. 

A pesquisa qualitativa é marcada, fundamentalmente, pela compreensão das razões 

e dos sentidos que os sujeitos dão às suas práticas; institui a análise dos fenômenos no seu 

contexto social, antropológico e histórico. Além disso existe uma relação direta entre o 

sujeito e o objeto de investigação, ou seja, o pesquisador é entendido como parte integrante 

do processo de conhecimento; dedica-se à análise dos significados que os indivíduos dão às 

suas ações no meio ecológico em que constroem suas vidas, à compreensão do sentido dos 

seus atos e das decisões dos atores sociais.   

Dissertando sobre os aspectos da pesquisa qualitativa CHIZZOTTI considerou que 

 a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre sujeito e objeto, 

um vínculo indissociável entre mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O 

conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma 

teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo de 

conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O 

objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de significados e relações 

que sujeitos concretos criam em suas ações (1998, p. 79). 

Os princípios qualitativos da pesquisa se opõem aos métodos da pesquisa 

experimental e empirista, ambos marcados pela generalização, experimentação, repetição, 

causalidade e previsibilidade que marcaram e pontuaram especialmente as ciências 

naturais. 

A oposição aos princípios quantitativos das pesquisas experimentais afeta 

diretamente o processo de coleta de dados. De acordo com o mesmo autor, na pesquisa 

qualitativa 

 os dados são colhidos interativamente, num processo de idas e voltas, nas 

diversas etapas da pesquisa e na interação com seus sujeitos. Em geral, a 

finalidade de uma pesquisa qualitativa é intervir em uma situação insatisfatória, 

mudar condições percebidas como transformáveis, onde pesquisador e 

pesquisados assumem, voluntariamente, uma posição reativa. No 

desenvolvimento da pesquisa, os dados colhidos em diversas etapas são 
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constantemente analisados e avaliados. Os aspectos particulares novos 

descobertos no processo de análise são investigados para orientar uma ação que 

modifique as condições e as circunstâncias indesejadas (Ibid., p.89). 

Destaca-se neste estilo de investigação o processo de interação entre pesquisador e 

os atores que estão envolvidos diretamente com o fenômeno estudado. Ressalta-se também 

o comprometimento do pesquisador com os interlocutores e com a produção de 

conhecimento e análises que possam ser socializados e que tenham força para produzir 

mudanças na realidade problematizada.  

Na modalidade de pesquisa da teoria crítica o pesquisador tem envolvimento com o 

objeto de estudo evidenciando um compromisso social que se traduz em ponto de partida e 

de chegada da investigação que analisa e compreende as raízes do fenômeno, não existindo 

espaço para a neutralidade.  

Tecendo comentários sobre os fundamentos da teoria crítica NOBRE, ressalta que: 

o sentido fundamental é o de que não é possível mostrar “como as coisas são” 

senão a partir da perspectiva de “como deveriam ser”: crítica significa, antes de 

tudo, dizer o que é em vista do que ainda não é mas poder ser. Note-se, portanto, 

que não se trata de um ponto de vista utópico, no sentido de irrealizável ou 

inalcançável, mas de enxergar no mundo real as suas potencialidades melhores, 

de compreender o que é tendo em vista o melhor que ele traz embutido em si. 

Nesse primeiro sentido, o ponto de vista crítico é aquele que vê o que existe da 

perspectiva do novo que ainda não nasceu, mas que se encontra em germe no 

próprio existente.(2004, p. 10). 

 É preciso considerar que a teoria crítica também adquire sentido quando manifesta 

um ponto de vista capaz de apontar e analisar os obstáculos a serem superados para que as 

potencialidades melhores presentes no existente possam se realizar contribuindo, dessa 

forma, para a emancipação humana e social. A tarefa primeira da teoria crítica é, portanto, a 

de:  

apresentar as “coisas como são” sob a forma de tendências presentes no 

desenvolvimento histórico. E o delineamento de tais tendências só se torna 

possível a partir da própria perspectiva da emancipação, da realização de uma 

sociedade justa, de modo que “tendência” significa, então, apresentar, a cada 
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vez, em cada momento histórico, os arranjos concretos tanto dos potenciais 

emancipatórios quanto dos obstáculos à emancipação. (Ibid., p. 11). 

 Além de fazer uma leitura diagnóstica da realidade do tempo presente, com base em 

tendências estruturais do modelo de organização social vigente, em situações históricas 

concretas, em que se mostram as oportunidades e as  possibilidades para a emancipação,  se 

deve  também produzir os prognósticos,  ressaltando os obstáculos a serem superados e as 

ações capazes de superá-los. 

 Problematizando entre prática transformadora da sociedade capitalista e teoria 

crítica, NOBRE aponta o sentido desta conforme segue: 

 não cabe a ela limitar-se a dizer como as coisas funcionam, mas sim analisar o 

funcionamento concreto delas à luz de uma emancipação ao mesmo tempo 

concretamente possível e bloqueada pelas relações sociais vigentes. Com isso, é 

a própria perspectiva da emancipação que torna possível a teoria, pois é ela que 

abre pela primeira vez o caminho para a efetiva compreensão das relações 

sociais. Sem a perspectiva da emancipação, permanece-se no âmbito das ilusões 

reais criadas pela própria lógica interna da organização social capitalista. ... a 

orientação para a emancipação é o primeiro princípio fundamental da Teoria 

Crítica (Ibid., p.32)  

O mesmo autor, referindo-se a Marx, aponta um segundo princípio dessa matriz de 

pesquisa denominado comportamento crítico, tanto em relação ao conhecimento quanto à 

realidade social, que consiste em identificar as tendências estruturais do desenvolvimento  e  

seus arranjos concretos da perspectiva das potencialidades e dos obstáculos à emancipação,  

presentes em cada momento histórico.  

O comportamento crítico supõe a reflexão sobre o caráter histórico em que o 

conhecimento é produzido, considerando o capitalismo:  

 uma forma social histórica que tem como centro organizador o mercado, trata-se, 

antes de tudo, de reconhecer que a produção de mercadorias é o foco a partir do 

qual se estrutura a sociedade. [... a organização da sociedade em função da 

produção de mercadorias e do lucro estrutura a sociedade capitalista em classes. 

Desse modo, qualquer concepção de ciência que não tenha como pressuposto a 

divisão da sociedade em classes e que não seja capaz de reconhecer o exercício 

da ciência como um dos momentos dessa sociedade produtora de mercadorias 

estará sendo, sendo, como concepção de ciência, parcial (Ibid., p. 39). 



 17

A teoria crítica pressupõe contatos compartilhados com os indivíduos que vivem a 

experiência do fenômeno sob investigação onde, recorrendo à observação acurada e 

sensível, entrevistas densas, relatos de experiências vividas pelos sujeitos ou por outros 

meios, como análise de documentos oficiais que orientam e organizam as instituições. 

 Em minha pesquisa essa teoria pressupõe, além desses fatores, a sensibilidade em 

considerar o pensamento e a ação dos conselheiros na gestão dos sistemas municipais de 

educação, como manifestam e significam as experiências vividas em seu cotidiano; como 

as percebem e as descrevem, e, ao final, poderei extrair tanto os sentidos expressos quanto 

os significados que estão imersos na vida e na linguagem habitual dos atores sociais. 

 Dessa forma poderei abstrair, mesmo que dentro de certos limites, o significado da 

participação e da matriz de cultura política que predomina nos CME, ressaltando as 

tendências de compromissos com projetos políticos que se caracterizam como 

emancipatórios/ democráticos ou não. 

Como procedimentos de pesquisa foram utilizados os seguintes instrumentos: 

- entrevistas abertas e depoimentos; 

- questionários fechados; 

- planilha de construção e avaliação de indicadores. 

Contei com a colaboração de doze sujeitos, seis de cada conselho, que cooperaram 

com o desenvolvimento do aspecto qualitativo desta pesquisa, por meio de seus 

depoimentos, representações, informações e percepções acerca do meu objeto e do 

problema de pesquisa. Procurei contemplar, proporcionalmente, a representatividade da 

sociedade civil e do executivo municipal. 

Trabalhei também com análise documental verificando leis, decretos, deliberações e 

o regimento interno dos conselhos onde absorvi informações e entendi as intenções, os 

valores e as proposições que norteiam o discurso e as ações dos conselheiros e dos 

governantes municipais.  

Entendi que, para atingir os objetivos propostos pela pesquisa, a escolha destes 

diversos instrumentos foi necessária e deu conta de captar as contradições, sentimentos, 

compreensões e representações que os sujeitos de pesquisa trazem a respeito de sua 
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participação e do significado dos CME no contexto da gestão educacional do município. 

Investigar e mapear as matrizes de cultura política e sua vinculação com os modelos de 

democracia de dois grupos subjetivos e analisar as relações entre o Executivo municipal e a 

sociedade civil mediante a atuação do CME foi possível e delas tirei muitas conclusões 

mediante a coleta dos dados representativos da realidade em questão e fiz análises em torno 

do problema pesquisado.  

 A pesquisa seguiu três eixos de análise, sobre os quais farei breve explanação para 

então concluir sobre qual participação e qual tipo de democracia perpassa a prática política 

dos conselheiros que atuam nos Conselhos Municipais de Educação: 

1- cultura política subjetiva dos conselheiros enquanto grupo específico que espelha 

o pensamento, princípios e os valores hegemônicos ou contra-hegemônicos existentes na 

sociedade brasileira que poderão ser captados na observação das ações políticas existentes 

nos conselhos, e mesmo na observação da prática da democracia como exercício da 

liberdade e como virtude. As categorias eleitas para a análise da cultura política serão: 

interesse por política, adesão aos valores democráticos e extensão dos direitos políticos, 

ativismo político, auto-avaliação sobre capacidade de influenciar, grau de confiança nas 

instituições políticas. 

 2- tipo e grau de participação que norteia a relação existente entre o Estado e a 

sociedade civil onde observei algumas questões próprias dessa relação, tais como: estímulo 

à participação por parte dos governos locais, exercício da cidadania e apatia política, 

empoderamento dos conselheiros e da sociedade civil, dimensão pedagógica, formação 

política e diálogo.  

 3- Significado político dos conselhos, no contexto do Estado neoliberal e do Estado 

democrático, procurando observar questões como: concepção de conselhos, processo de 

institucionalização, descentralização, tipo de participação que se pratica e controle social. 

    A partir das análises da literatura sobre democracia e cultura política terei, por um 

lado, como referencial teórico, alguns autores do pensamento hegemônico da democracia, a 

chamada democracia representativa elitista - que é predominante nos países ocidentais. 

Esse modelo de democracia enfatiza apenas a dimensão política da democracia em seu 

aspecto procedimental, tais como: eleições livres e periódicas, multipartidarismo, garantias 
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institucionais e constitucionais que assegurem a legitimidade do processo eletivo, direito de 

votar e ser votado e direito de expressão. 

  Por outro lado terei como referencial os teóricos da democracia participativa que, 

mantendo o procedimento minimalista da democracia hegemônica, atribuem a ela uma 

dimensão maior do que a simples engenharia institucional. A democracia é entendida em 

seus aspectos de transformação e de inclusão social capaz de produzir mudanças na cultura 

política, estimular o exercício da cidadania, contribuir para a emancipação de minorias e de 

setores excluídos do processo político da sociedade.  

 Para efeito de organização e de estruturação desta pesquisa estabeleci a seguinte 

ordem de seqüência e discussão de subtemas e de capítulos que dão suporte ao presente 

texto. 

 No primeiro capítulo, “Cultura política: referências conceituais”, apresento a 

conceituação da categoria cultura política e faço a vinculação desta com o tema e o 

problema desta pesquisa. A partir de referências bibliográficas discuto a relação das 

estruturas ou instituições políticas com o processo de formação da cultura política, 

considerando também a existência e a ação dos movimentos de organizações populares que, 

no caso brasileiro, foram significativos para a produção de uma cultura política democrática 

e para a implantação de mecanismos de participação na gestão pública, como é o caso dos 

conselhos setoriais. 

 Na seção três do mesmo capítulo desenvolvi uma tentativa de aplicação da ética na 

gestão pública, porque entendo que o processo de democratização se torna muito limitado, 

ou não chega a se concretizar de fato, sem a consideração de um referencial ético na prática 

política. Desta forma, inspirado na teoria político-pedagógica freireana, abordei algumas 

categorias que considero úteis  para sustentar a relação entre o  Estado e a  sociedade civil e 

que podem orientar o processo de participação política que se dá nos conselhos setoriais. 

 No segundo capítulo “Democracia: um conceito em disputa e em construção”, 

numa perspectiva histórica, analiso a formação de dois paradigmas de democracia: a 

democracia representativa elitista e a democracia participativa. 

 Essas duas matrizes de democracia travam uma disputa ideológica e buscam se 

instaurar como hegemônicas no processo político que rege a relação entre o Estado e a  
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sociedade civil. Na história política da sociedade brasileira e, especialmente no objeto de 

estudo desta pesquisa, são visíveis as investidas da concepção hegemônica de democracia, 

na atual conjuntura, reforçada pela ideologia neoliberal para amalgamar a cultura política 

que orienta as ações de governantes e governados. 

 Neste capítulo apresento algumas referências teóricas de democracia representativa 

elitista e da democracia não–hegemônica, apontando o movimento de resistência e 

inovação que vem se produzindo para aproximar o comportamento cidadão da ação política 

e expandir a cultura participacionista na cidade. 

 No terceiro capítulo, “Políticas pública de educação no Estado neoliberal” 

trabalho com algumas categorias como descentralização e participação, que orientam e 

explicam o processo de gerenciamento implantado nas políticas públicas para a educação 

brasileira a partir dos anos de 1990. Minha intenção é apontar, neste capítulo, como esses 

conceitos, que fazem parte do ideário dos movimentos populares, podem ser transvestidos e 

apropriados estrategicamente pelo Estado neoliberal. Tanto a descentralização como a 

participação pode ser utilizada como mecanismos de gerenciamento administrativo-

financeiro, tendo como intenção a redução de gastos e a formação de sistemas de ensino 

mais produtivos em detrimento da construção da ordem democrática e da extensão da 

garantia do direito à educação pública e gratuita. 

 No mesmo capítulo, discuto o processo de implantação do movimento de criação 

dos conselhos na área da educação e, mais especificamente, enfatizo as contradições e os 

limites de ação política dos conselhos municipais de educação para se produzir o controle 

social sobre o Estado numa perspectiva de democratização e de garantia do direito à 

participação e à educação, conforme previsto na própria Constituição federal. 

 No quarto capítulo, “Conselhos de Educação: trajetória histórica e funções”, a 

partir de uma revisão da legislação federal, estadual e municipal sobre gestão da educação o 

analiso a natureza e as funções dos conselhos de educação. Desenvolvo também um estudo 

mais específico sobre os CME que é o objeto de minha pesquisa, vinculado a implantação e 

o funcionamento desses órgãos com a Lei Orgânica do Município. Faço, também, uma 

caracterização quanto à natureza, composição e criação desses órgãos em cada um dos 

municípios estudados. 
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 No quinto capítulo, “Manifestações de cultura política nos CME”, apresento a 

síntese dos dados e a análise crítica com base na metodologia escolhida para essa 

investigação. 

 Optei por organizar o estudo empírico a partir de três seções de análise, conforme 

apresento na seqüência. 

 Na primeira parte, considerando os dados de entrevistas abertas e questionários 

fechados, construo uma caracterização e um referencial de cultura política subjetiva que 

orienta as ações, o pensamento e o comportamento político dos dois grupos de 

conselheiros. A perspectiva era situar e vincular a cultura subjetiva dos dois grupos às 

matrizes de democracia representativa elitista ou democracia participativa. 

 Na segunda parte, a partir da metodologia da construção de indicadores de 

participação, busquei analisar com a utilização de critérios quantitativos e qualitativos o 

grau de participação que acontece na gestão municipal da educação mediada pelos CME. 

 A partir da definição de cinco indicadores de participação os próprios conselheiros, 

mediados pelo pesquisador, puderam fazer uma avaliação justificada do processo 

participativo na gestão educacional que ocorre nos dois municípios. 

 Na terceira parte, analisei e procurei classificar a participação existente nos 

conselhos contraponto os paradigmas de Estado neoliberal e de Estado democrático. Para a 

realização dessa tarefa me apoiei em depoimentos colhidos e na observação empírica junto 

aos conselheiros e também junto ao órgão de gestão da educação municipal e nas 

concepções teóricas dos autores estudados no capítulo três. Dessa forma foi possível 

apontar para a função política que exercem os conselhos e para o significado da 

participação que se pratica nesses espaços. 

 No sexto capítulo, “Considerações finais”, retomo o problema de pesquisa e faço 

minhas considerações. Aponto para as hipóteses levantadas e descrevo os argumentos que 

sustentam minha tese de doutoramento. 
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CAPÍTULO 1 – CULTURA POLÍTICA: REFERÊNCIAS CONCEITUAIS 

A exploração conceitual e o debate sobre algumas das características e  

manifestações da cultura política a partir das leituras e das análises de alguns autores. Estas 

são as nossas principais intenções neste capítulo.  A opção por essa categoria como o 

principal eixo de análise desta pesquisa remete-se ao fato de que ela articula-se, 

diretamente, com o processo de institucionalização dos Conselhos Municipais de Educação 

e com as práticas de participação que ocorrem nesses espaços públicos.  

O debate sobre as relações existentes entre cultura política e a democracia é o nosso 

principal objetivo, pois sabemos que, para entender as práticas políticas de um determinado 

grupo ou sociedade, precisamos antes compreender os significados e os sentidos a elas 

atribuídos. Com esta finalidade, passamos a observar os comportamentos políticos de dois 

grupo de conselheiros municipais que atuam nos setores da educação. 

 A categoria “cultura política” foi entendida como uma variável interveniente que, 

articulada com variáveis estruturais e especificamente políticas, contribuiu de modo 

decisivo para explicar o nosso objeto de pesquisa, ou seja, a organização, o funcionamento 

e o sentido atribuído ao CME, bem como a relação existente  entre a sociedade civil e o 

governo municipal. 

 No processo de transição para o regime democrático que foi marcante na América 

Latina, durante os anos de 1980, MOISÉS (1995, p.32, apud Dahl) faz uma distinção 

fundamental entre liberalização e democratização. Ele chama a atenção para o fato de que 

nem todas as mudanças tomadas dentro de regimes não-democráticos conduzem 

necessariamente para regimes democráticos. A liberalização constitui-se num processo no 

qual os dirigentes do Estado autoritário buscam resolver crises cíclicas do regime que, por 

definição, são incapazes de legitimarem-se; eles buscam abrir ou ampliar os espaços de 

ações políticas de grupos ou de  instituições da sociedade civil e re-introduzir direitos e 

garantias individuais fundamentais à  circulação de informações relevantes e, em alguns 

casos, até admitem certas tolerâncias com a oposição. No entanto, não representam 

transformações suficientemente consistentes para caracterizar a democratização, isto é, para 

institucionalizar o direito de contestação no qual a sociedade moderna investe alguns 

membros de autoridade para agir em nome dos interesses coletivos. 
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 A democratização implica necessariamente no fenômeno da liberalização, mas 

claramente não se esgota nisso. Sua efetivação exige definições de regras claras e previsível 

sobre quem deverá governar o processo de livre concorrência eleitoral para assumir o 

comando do governo, e sobre como se administram as regras que definem as relações entre 

governantes e governados ou entre o Estado e a sociedade civil. 

 Os estudiosos do tema da democratização distinguem, para efeitos analíticos, os 

conceitos de transição política e de consolidação democrática, entendendo-se que o 

segundo só poderá realizar-se quando se esgotarem as virtualidades do primeiro. Além 

disso o segundo conceito envolve tarefas que não se confundem com o primeiro. 

O’DONELL (1999) propôs que, de fato, a consolidação da democracia supera a passagem 

do regime autoritário para um governo democrático e que, terminada a transição, a 

democratização ainda não estará concluída. Terá ainda a efetivação de outras etapas a 

serem cumpridas que envolvem o estabelecimento de padrões de interações políticas 

qualitativamente distintos de regras autoritárias, capazes de institucionalizar a participação 

dos cidadãos na vida pública, assim como os mecanismos de controle das ações dos que 

exercem o poder. 

 Nesta fase da análise podemos fazer um vínculo com o objeto de nosso estudo 

ressaltando duas questões observadas no trabalho referente aos CME: a primeira refere-se à 

análise do processo de institucionalização dos conselhos como canais de participação na 

gestão municipal e,  a segunda,  trata de saber se esses conselhos  constituem-se  de 

maneira eficiente em instâncias de controles das ações daqueles que exercem o poder, 

questões que serão analisadas no capítulo da pesquisa empírica. 

 MOISÉS (1995) fazendo uma abordagem consensual entre alguns estudiosos da 

democracia como DAHL, BOBBIO, SCHUMPETER, O’DONELL diz que conforme 

haviam observado os precursores do pensamento político moderno como ROUSSEAU e 

MONTESQUIEU, a democracia se define pelo princípio da cidadania, ou seja, pela idéia de 

que os cidadãos, como membros da comunidade política, são iguais entre si e devem ser 

reconhecidos e tratados como tais; além das garantias civis e políticas fundamentais 

implicadas por essa definição, e destinadas a assegurar a liberdade e a autonomia plenas do 

indivíduo em face do Estado, isso implica também em articular as dimensões de 
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contestação e de participação em torno do seguinte conjunto mínimo de regras 

procedimentais: 

 -direito de participação de todos os membros adultos da comunidade política  no 

processo de formação de governos em todos os níveis,  princípio conhecido 

como um homem, um voto. 

 - prevalência da vontade da maioria, verificada através de mecanismos de eleições 

periódicas e previsíveis, tanto para a escolha de governantes como para a tomada 

de decisões que afetam o conjunto da comunidade política. 

 - garantia de acesso a quaisquer indivíduos, grupos, tendências ou organizações 

coletivas aos diferentes mecanismos que envolvem decisões relevantes para a 

comunidade política. 

 - garantia de que a minoria não será perseguida e poderá transformar-se em 

maioria, resguardados os princípios fundamentais da democracia, como a 

liberdade. 

  - reconhecimento de que os conflitos de interesses ou identidade em torno de 

questões econômicas, sociais, políticas, culturais e religiosas, às quais se 

acrescentam mais tarde: raça, sexo, meio ambiente, são legítimos e autorizam o 

direito de associação e ou organização para a sua defesa. 

  - princípio de separação entre os poderes, garantindo que a ação dos governantes 

em suas distintas esferas e níveis de competência se submete a mecanismos 

públicos de controle. (Ibid, p. 37). 

 Entretanto apenas as garantias dessas regras procedimentais da democracia política 

não garantem a democratização social e econômica. Em contextos de imensas 

desigualdades que caracterizam o cenário latino-americano vários autores apontam os 

limites para a consolidação da democratização. Ou seja, as profundas desigualdades da 

realidade social e econômica impedem a existência da democracia política. Quando se parte 

de uma vertente igualitária de democracia ou de extensão da cidadania civil e política para 

o terreno social, a participação de todos os membros adultos da comunidade política 

implica, claramente, na noção de igualdade social, porque se os indivíduos não podem ser 

reconhecidos como tal, tampouco podem dar fundamento às exigências do regime 

democrático. 
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 Pode-se associar uma outra questão fundamental que nossa pesquisa buscou 

responder: qual é a participação que se pratica nos CME? Quem são os atores e com qual 

intenção participam da gestão educacional do município? Existem condições de igualdade 

para a participação dos munícipes nos conselhos? Pratica-se uma democracia elitista ou 

popular? 

 MOISÉS (1995), referindo-se a Weffort diz que a plena vigência da democracia 

inclui o estabelecimento de níveis de eqüidades sociais capazes de eqüalizar certas 

condições básicas sem as quais o exercício da cidadania torna-se impossível e, de fato, se 

mantida a realidade atual de desigualdades nos países latino-americanos teremos uma 

democracia baseada no apartheid social. No caso brasileiro, por exemplo, mais de 35% dos 

eleitores ou são analfabetos ou não concluíram as quatro primeiras séries do Ensino 

Fundamental.  Embora, pela Constituição do país, sejam reconhecidos como cidadãos 

iguais aos outros no direito dos procedimentos e práticas previstas para o regime político 

democrático. É evidente que uma massa de cidadãos sem condições culturais, educacionais 

e de informações mínimas não poderá ser classificada como cidadãos plenos. Dessa forma, 

a tendência em sociedades desiguais é a manutenção do status quo econômico e social por 

não estarem incluídos nas regras previstas para processar disputas por bens materiais. 

 A questão consiste menos em saber se a democracia social-econômica vem antes da 

democracia política do que em definir como, isto é, através de que regras políticos-

institucionais as questões da democracia social e econômica poderão ser institucionalmente 

discutidas e processadas no regime democrático sem que a luta pela igualdade econômica e 

social acabe em violência política. O Estado democrático precisa prever possibilidades 

institucionais de realização das reformas quando as forças políticas e sociais assim as 

considerarem necessárias e indispensáveis. 

Outra questão que foi discutida, por julgá-la fundamental para essa pesquisa, é 

conhecer se os sujeitos participantes possuem formação adequada para inclusão nos 

conselhos. Por isso entendemos que a formação escolar, a experiência associativa e política 

são fatores que contribuem para a capacitação dos sujeitos participantes, que são as bases 

de sua cultura política. 
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 Embora a cultura política não figure como um pré-requisito único para a instauração 

de um regime político democrático revela-se tão importante quanto outras questões 

estruturais como a formação de um sistema partidário eficiente, a institucionalização de 

mecanismos adequados de representação política e a existência de meios de controles 

públicos das ações dos governantes.  

 De acordo com MOISÉS (1995), a cultura política assume distintas conotações e 

significados para as diferentes comunidades políticas e envolve, entre outras coisas, a 

generalização de um conjunto de valores, orientações para as ações, atitudes e 

comportamentos políticos comuns às elites políticas e às populações de massa que resultam 

de processos de socialização primária, assim como o da experiência política ao longo da 

vida adulta. 

 Embora reconheçamos a importância de fatores econômicos e instrumentais para as 

ações políticas, esses se constituem apenas numa parte do fenômeno político. Associados à 

intervenção consciente das elites e das não-elites a cultura política exerce papel decisivo na 

explicação de comportamentos políticos quando o mesmo autor diz que: 

a) ela associa-se intensamente aos padrões de atitudes, opiniões e orientações da 

ação política;  

b) imprime continuidade, no tempo, a tais padrões, mesmo sem torná-los imutáveis 

diante da ação transformadora, por exemplo, da própria experiência política dos 

membros adultos da comunidade política; 

c) tem conseqüências políticas extremamente relevantes, precisamente, para a 

viabilização de instituições democráticas. (Ibid, p. 87). 

 Superando a interpretação determinista do marxismo que entendia a cultura política 

como uma conseqüência da infra-estrutura, isto é, através do modo pelo qual se definem os 

processos de produção da vida material dos homens, GRAMSCI (1972), ao criar o conceito 

de hegemonia política, entendeu que a formação de um bloco histórico, ou seja, de um 

modelo político-cultural abrangente pelo qual as elites dirigentes procurariam exercer 

influência e poder na sociedade, começa no terreno da ideologia, portanto, na esfera onde 

os homens e as classes tomam consciência da realidade. O autor entende a política como 

uma área autônoma que é exercida pela coerção do Estado ou por grupos que compõem a 

governabilidade, que dispõem do monopólio legítimo do uso da força e do consentimento, 
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que é claramente vista como o resultado de uma construção política e moral encenada pelos 

atores políticos que, como parte desse fenômeno, precisa ser conquistada. 

 No entendimento de GRAMSCI (1972), as elites dirigentes das sociedades 

capitalistas precisam correr os riscos de uma relação tensa entre a sociedade civil e a 

sociedade política, ou seja, precisam aceitar os conflitos políticos como elementos 

necessários da vida social. São pelos conflitos de idéias que adquirem legitimidade e se 

tornam elites dirigentes. Para que as elites dirigentes possam se perpetuar no poder e 

manter hegemonia precisam fazer concessões aos grupos sociais dominados, concedendo, 

até mesmo, as condições políticas para que os grupos sob sujeição realizem parte de seus 

objetivos. Na arena política as elites dirigentes fazem grandes esforços para persuadir, 

conquistar política e moralmente os governados; defendem seus modelos políticos-culturais 

que precisam ser compartilhados pelos diferentes grupos sociais e, dessa forma, constroem 

as condições para se manter como elites dirigentes. 

 Em sua teoria crítica, GRAMSCI (1972) fortalece o terreno da subjetividade onde se 

formam os valores e as crenças que fundamentam o consenso normativo capaz de dar 

equilíbrio ao funcionamento das sociedades complexas e desiguais. Enfatiza também o 

papel das lideranças políticas que, pela qualidade de suas iniciativas e dos modelos 

políticos-culturais que defendem, podem introduzir inovações necessárias à fundação de 

uma nova sociedade. Nesse sentido, fazer um recorte e estudar dois grupos (conselhos) 

subjetivos torna-se significativo, porque poderá revelar aspectos ideológicos, valores, 

características e comportamentos políticos que nos ajudarão a compreender o contexto mais 

amplo da cultura política existente na sociedade brasileira. 

 MOISÉS (1995), ao comentar a contribuição de Gramsci para a compreensão da 

relação entre a cultura política e o regime político, ressalta a possibilidade de visualizarmos 

um reducionismo na forma como ele compreende o regime democrático. A partir do 

conceito de hegemonia supõe-se que o consenso compartilhado pelos diferentes grupos 

sociais subordina-se sempre aos interesses de quem conquista a direção moral e política da 

sociedade. Essa premissa se choca com a noção de democracia como forma de 

institucionalização do conflito como consenso entre diferentes em torno de regras 

universais e, portanto, como uma “obra aberta”.  
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Entendemos que os conselhos são espaços públicos onde poderão ocorrer conflitos, 

impasses e consensos entre diferentes grupos ou forças que manifestam interesses políticos 

e econômicos diferenciados. Assim como perceberemos o predomínio, quase absoluto, da 

cultura política elitista da democracia liberal evidenciando-se como hegemônica. Essa 

realidade pode ser momentânea e, historicamente, poderá ser modificada pelo surgimento 

de novas forças políticas que tentarão resistir e travar divergências de posições. Entretanto, 

como trataremos no capítulo de análise dos dados da pesquisa a ausência de conflitos, a 

predominância de perfis elitistas são reveladores da hegemonia de uma cultura burguesa 

como dominante nesse momento histórico em que está sendo realizado este estudo. 

 

1.1 - Estrutura política e formação da cultura política 

É um equívoco considerar a cultura política como um dado, ou seja, como uma 

variável independente com status determinista para a consolidação e a manutenção do 

regime democrático. Sem entrar em uma discussão do tipo determinista, é preciso 

questionar se o regime democrático é criado pela generalização de um conjunto de valores, 

normas e procedimentos democráticos ou, ao contrário, se não é o fato de esse regime 

existir, e do seu modo de funcionar, tal qual o conhecemos, que induz os cidadãos a se 

envolverem em política, provocando o sentimento de que poderão influir nas decisões 

relevantes e, finalmente, produzir preferência pela democracia. 

 Para efeito desta pesquisa, consideraremos que há uma interação social onde a 

relação entre as instituições políticas (estruturas) e a cultura política (orientação subjetiva) é 

uma via de mão dupla. A simples existência das instituições não garante a prática da 

democracia Mas é verdade, também, que seu funcionamento pode colaborar, 

pedagogicamente, para a formação de valores, atitudes e práticas democráticas. A adesão 

dos indivíduos às atitudes, às opiniões e aos comportamentos deve ser explicada pelo 

processo de formação de interesses, identidades e concepções sobre a relação da sociedade 

com a política; interesses econômicos e sociais dos indivíduos, identidades nacionais, 

sexuais, religiosas ou partidárias, concepções sobre o papel do poder público, da relação 

entre Estado e sociedade civil, bem como a ação dos atores políticos, são dimensões que 
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incluem valores e orientações intersubjetivas que afetam o comportamento e influenciam a 

tomada de decisões relativas à formação de instituições políticas. 

Embora vários autores considerem incertas as relações de causalidades, ou seja, se 

são as instituições democráticas que criam as culturas políticas favoráveis à democracia ou 

vice-versa, na opinião de MOISÉS (1995) se tornam impossível de separar completamente 

os comportamentos que levam à introdução de determinadas instituições de motivações 

intersubjetivas dos representantes para fazê-lo. Ou seja, a feição e a plasticidade atribuídas 

às estruturas políticas refletem necessariamente a cultura política, isto é, às disputas 

políticas, às concepções com que os atores participam delas e os padrões de 

comportamentos que, herdados do passado, ou transformados no presente, ajudam a moldá-

las; o mais apropriado seria falar de influências recíprocas entre crenças políticas e ações 

institucionais. 

O autor referenciado entende que instituições, comportamentos e atitudes formam 

um complexo de interações essenciais à democratização. Esse complexo é a base da cultura 

política e, como tal, não pode ser menosprezado na análise dos processos de 

democratização. O mesmo autor conclui que existem graus relativos de interferências entre 

condições sociais, econômicas, políticas e culturais que explicam os processos de transição 

e consolidação dos regimes democráticos. Além de condições estruturais, a democratização 

requer, ao mesmo tempo:  

iniciativas capazes de viabilizar o compromisso da “convivência” entre atores 

que têm interesses e perspectivas diferentes e esforços por parte desses mesmos 

atores para que a disputa que tal “convivência” enseja se dê através de 

instituições aptas a processar e controlar os conflitos correspondentes. Enquanto 

as mudanças econômicas e sociais, induzidas pelo processo de modernização, 

ampliam as bases a partir das quais essas iniciativas podem ser tomadas, cabe ao 

esforço de criação e de inovação das lideranças políticas gerar as condições de 

sucesso da democratização; por isso é tão importante se, além da escolha das 

elites, houver também disposição por parte das não-elites de apoiarem a 

democracia. Se não há automatismo na relação entre essas dimensões, a presença 

de um serve de base para a ativação do outro ( Ibid., p. 74) 
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Nas bases dos regimes democráticos devem estar os acordos ou os compromissos 

políticos fundacionais que, sem dúvida, são os aspectos decisivos na emergência desses 

regimes. Para que tenham efetividade devem estar acompanhados, simultaneamente, das 

seguintes condições apontadas por MOISÉS: 

 (a-) de esforços para a criação de garantias políticas e institucionais a serem 

incluídas na Constituição e convalidadas por comportamentos a atitudes tanto 

das elites como do público de massa, de que, no regime democrático, ressalvadas 

as normas do sistema de controle derivado da separação de poderes (executivo, 

legislativo e judiciário), os governos eleitos não compartilham seu poder  com 

nenhuma outra instituição (igreja como exemplo); 

(b-) de iniciativas para institucionalizar mecanismos específicos destinados a 

dotar os governos de autoridade de fato para gerar as políticas públicas que, 

derivadas da disputa democrática, são percebidas como necessárias. Essas 

dimensões se referem ao mesmo tempo, à legitimidade do regime democrático e 

à necessidade de que as suas instituições tenham força, apoio e meios práticos 

para satisfazer as aspirações de participação e representação dos cidadãos (Ibid., 

p. 74) 

Como resultado da exposição anterior ressaltamos três aspectos importantes para a 

compreensão dos regimes democráticos: em primeiro lugar, a importância da construção da 

autoridade pública necessária para que os governos democráticos sejam eficazes e ao 

mesmo tempo efetivos em suas iniciativas; em segundo lugar, o reconhecimento de que 

sem autonomia e especialização de suas distintas esferas de decisão essa autoridade 

funciona mal ou não funciona e, em terceiro lugar, a necessidade de institucionalizarem-se 

mecanismos capazes de assegurar que o processo de tomada de decisões nas democracias 

tenha meios para contornar os bloqueios que, episodicamente, se armam à sua frente. As 

iniciativas para dar eficácia às instituições democráticas, de que devem desincumbir-se as 

lideranças políticas, são imprescindíveis mas, ao mesmo tempo, revelam-se indispensáveis 

à existência de um complexo de comportamentos, de atitudes e de convicções políticas, 

tanto por parte das elites como dos públicos de massa que sejam compatíveis com a 

autonomia, a especialização e a complexidade do funcionamento das instituições. Sem a 

emergência dessa cultura política o pacto fundacional torna-se insuficiente, por exemplo, 

para garantir que o novo regime enfrente os riscos envolvidos no surgimento de regimes 

mistos ou de democracias defeituosas. 
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1.2 - Sobre o conceito de cultura política 

Os pensamentos políticos clássico, moderno e contemporâneo que inspiraram 

pensadores como Aristóteles, Montesquieu, Rousseau, Burke, Tocqueville e Gramsci, 

sempre estabeleceram relações entre culturas políticas e regimes políticos. Mas foi na 

década de 1960 que o conceito cultura política adquiriu grande êxito com os estudos 

empíricos da ciência política. Um dos trabalhos mais prestigiados dessa época foi “A 

cultura cívica” de ALMOND e VERBA (1989)9. Na opinião desses autores, o conceito 

referia-se a um recorte bem determinado da realidade, isto é, às atitudes e às orientações 

dos cidadãos em relação às políticas.  

 O termo cultura política refere-se às orientações especificamente políticas, às 

atitudes com respeito aos sistemas políticos, suas diversas partes e aos diferentes papéis dos 

cidadãos na vida pública.  

A contribuição mais importante dessa literatura comportamentalista foi a de 

generalizar as noções de que as orientações intersubjetivas das ações que, como partes dos 

ambientes políticos das sociedades, são condições relevantes a serem levadas em conta nas 

análises das relações entre os cidadãos e as comunidades políticas. 

A partir da década de 1970 os estudos hegemônicos das teorias econômicas que 

vinculavam a política ao desenvolvimento econômico subestimaram, de modo claro, a 

significação dos fatores políticos-culturais a ponto de alguns de seus expoentes terem 

simplesmente excluído de suas análises as variáveis que se referem às questões culturais. 

Segundo MOISÉS (1995, p. 94, apud Iglehart), é compreensível que os fatores econômicos 

ou instrumentais sejam importantes para a ação política, mas são apenas partes do 

fenômeno. Para melhor interpretar o regime político é preciso considerar a intervenção 

consciente das elites e das não-elites nos processos políticos. Nesse contexto, as culturas 

políticas exercem papéis decisivos nas explicações dos comportamentos políticos e, como 

demonstram pesquisas recentes, elas associam-se em elevados graus a padrões de atitudes, 

a opiniões e a orientações das ações políticas; imprimindo continuidades temporais a tais 

padrões, mesmo sem torná-los imutáveis diante das ações transformadoras; têm 
                                                 
9 O trabalho de ALMOND E VERBA, The civic culture,  publicado em 1963, é um dos pioneiros nos estudos 
da cultura política.  Estes autores investigaram o comportamento dos cidadãos em relação aos processos 
políticos que chamaram de cultura cívica. 
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conseqüências políticas de extrema importância, indispensáveis para a viabilização das 

instituições democráticas. 

O estudo sobre conselhos gestores se insere no campo das políticas públicas e é 

preciso considerar quem são os atores sociais integrantes dessas instâncias de participação e 

de que forma esses agentes se transformam em sujeitos políticos. Para uma análise mais 

aprofundada dos conselhos e das atuações dos conselheiros é preciso considerar que forças 

sóciopolíticas expressam os projetos de sociedades que estão construindo e em quais 

culturas políticas se fundamentam seus discursos e suas práticas. 

Para atender de modo específico ao campo da cultura política, que é o eixo central 

de análise de nossa pesquisa, torna-se pertinente considerarmos a concepção que GHON 

utiliza: 

                               concebemos cultura política como o conjunto de valores, crenças, atitudes, 

comportamentos sobre a política, entendida como algo além daquela que se 

desenrola nos parlamentos, no governo, ou no ato de votar. Política, com P 

maiúsculo, relativa à arte da argumentação e do debate dos temas e problemas 

públicos . ...a cultura política pública envolve também símbolos, signos, mitos e 

ícones que expressam e catalisam os sentimentos, as crenças compartilhadas, 

sobre a ação dos indivíduos, agindo em grupos, em função da política. O 

conjunto de percepções e de visão de mundo que um grupo constrói no processo 

de experiência histórica ao atuarem coletivamente, aliado às representações 

simbólicas que também constroem ou adotam, é a parte mais relevante da cultura 

política de um grupo porque é a partir destes elementos que o grupo constrói sua 

identidade (2005, p.34). 

O exercício da vida política nas esferas públicas contribui para o desenvolvimento 

de novas culturas de exercícios de massa no país. Essa cultura, construída a partir do campo 

dos direitos humanos, pressupõe comportamentos éticos, civilidades e respeito ao outro. De 

acordo com GHON (2005), essas novas culturas políticas que nasceram dos movimentos 

sociais se contrapõem às tradições autoritárias que desconhecem a existência de esferas 

públicas. Contrapõem-se também às práticas clientelistas ou corporativas de grupos 

patrimonialistas, oligárquicos ou modernos/privatistas. Essas novas culturas políticas são 

criadas por processos nos quais diferentes interesses são reconhecidos, representados e 

negociados por intermédio de mediações sóciopolíticos e culturais.   



 33

As culturas políticas, assim como as ideologias, integram movimentos em torno de 

projetos sóciopolíticos. Todos os grupos, organizações ou movimentos sociais são regidos 

por crenças, valores, formas de conceber e fazer as ações sociais coletivas, concretas,  que 

estão vinculadas às dimensões utópicas implícitas como referenciais; metas a serem 

seguidas e que passam a definir os mecanismos operativos no interior dos grupos ou dos  

movimentos. 

O projeto político democrático é sempre resultado de um campo de disputa, é um  

refazer-se contínuo de disputas permanentes com outros projetos no que se refere à 

hegemonia e à direção da sociedade. Um projeto democrático não pode considerar os 

interesses particulares de um determinado grupo, deve incorporar, sim, uma visão de 

mundo que tenha como horizonte o outro e o universal. 

A partir dessa compreensão histórica e dialética do projeto sóciopolítico entende-se 

o elemento cultural como simbólico que: 

manifesta-se também em práticas efetivas assim como se expressa nas 

representações que o projeto cria. Não são representações imaginárias, mas 

representações advindas de seus fundamentos, de seus valores fundantes. Essas 

representações criam a identidade do projeto. Os princípios e os valores 

constituem o núcleo central de um projeto político e são eles que dão elementos 

para a polêmica e para o debate social. Com isso, o projeto político desempenha 

um papel pedagógico na construção de uma nova cultura política de um grupo, 

movimento ou uma nação (Ibid.,p.37). 

 Ao considerar as questões anteriormente apontadas entendemos ser possível debater 

sobre a cultura política que orienta a práxis dos conselheiros, bem como o significado 

atribuído aos conselhos municipais de Educação. Entendemos que a política é um 

instrumento teórico e prático de realização de um projeto de homem e de sociedade que se 

idealiza. Portanto, é pela mediação da política, ou seja, do seu exercício na condição de 

cidadão que se pode construir também a democracia social aqui entendida como condição 

para o bem-estar coletivo e para a realização da condição humana 
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1.3 – O Estado: uma política com ética 

Não podemos ignorar a existência da dimensão ética nas práticas políticas pois, 

conforme ressaltamos em nossa pesquisa, a ética torna-se condição imperativa quando 

procuramos compreender a democracia. Entendemos que o não reconhecimento do outro, a 

falta de constituição dos interesses públicos diante dos consentimentos e das manifestações 

expressas dos cidadãos, a falta de transparências, de informações e de condições de 

igualdades para participar das decisões políticas, a ausência de espaços públicos e de 

prestações de contas, os atos de corrupção e as privatizações do Estado; todas as relações 

políticas que excluem o povo dos direitos ao exercício da cidadania e, conseqüentemente, 

das manifestações públicas em processos políticos onde os governantes ocultam intenções 

que não privilegiam os interesses públicos, são práticas subjetivas e institucionais de 

comportamentos políticos não éticos que afetam diretamente os regimes democráticos e que 

revelam o sentido que a política assume na vida social contemporânea. 

 Para debatermos sobre a dimensão da ética na política, e mais especificamente na 

gestão pública municipal, buscamos suporte em Freire (1981), (1996), (2000a) 

principalmente pelo caráter dialógico e libertador que o pensamento desse autor representa.  

Entendemos que nosso objeto de investigação encontra-se embebido das possibilidades de 

realização humana e social  que a política representa.  

Ao desenvolver esta seção temos como objetivo central o esclarecimento de duas 

questões que, de forma exploratória, procuramos responder: a partir de Freire como se 

materializariam as dimensões das diferentes éticas nas gestões públicas da Educação 

municipal? Quais os aportes éticos que as práticas de gestões colegiadas (conselhos) 

forneceriam para os representantes públicos do município?  

Partimos do pressuposto de que a participação política na gestão das questões que 

dizem respeito à comunidade têm dimensões que afetam e concretizam o desenvolvimento 

humano garantindo-lhe emancipação e virtuosidade própria, além de possibilitar, mediante 

a realização do interesse público, as conquistas e as soluções de problemas que sempre são 

coletivas e nunca individuais e privadas. Em outras palavras, a participação é condição para 

a realização da dimensão social e prática da ética, já que é no plano social que se define o 

ethos que orientará os comportamentos, as atitudes e os pensamentos de todos os cidadãos. 
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Ao pesquisarmos sobre conselhos, entendidos como espaços que permitem o 

exercício da participação, temos como horizonte a possibilidade de concretização da gestão 

democrática na Educação municipal. Ao abordarmos a temática da gestão pública e da 

participação nessas instituições entendemos que a ética cabe no contexto do exercício 

político de grupos subjetivos que se orientam por determinados hábitos, valores, costumes e 

crenças.   

Para esclarecer o papel dos gestores e das funções das instituições na práxis 

democrática, inspirados no pensamento freireano, entendemos a gestão pública como 

mediação de objetivos coletivos e como forma de concretização de um projeto de homem  e 

de sociedade,  idealizados e compartilhados por todos enquanto sujeitos históricos.  

Pensar e acreditar na construção de um processo democrático para a sociedade 

brasileira implica, necessariamente, resignificar o sentido da participação. Embora o grau 

de participação quantitativa seja bastante modesto, nas instâncias de gestão pública das 

instituições brasileiras, mesmo assim podemos identificar práticas políticas que não 

contribuem verdadeiramente para a realização do ideal democrático. Muitas vezes 

confundindo e, em outras situações, contribuindo ideológica e politicamente para a 

manutenção da ordem conservadora. Em paralelo às lutas populares das classes 

trabalhadoras e dos movimentos sociais pela democratização do Estado brasileiro são 

percebidos outros posicionamentos liderados pelas classes dominantes, que podem ser 

chamados de democratização pelo alto, ou seja, de cima para baixo, comandados pelas 

elites que, em diferentes momentos históricos, se apoderaram do Estado e o manipularam, 

ideologicamente, em favor dos interesses privados.  

Conforme aponta COUTINHO, esse processo de crescente democratização, de socialização da 

política, choca-se com a apropriação privada dos mecanismos de poder. Temos 

aqui uma contradição: o fato de que haja um número cada vez maior de pessoas 

participando politicamente, participando organizadamente, constituindo-se como 

sujeitos coletivos, choca-se com a permanência de um Estado apropriado 

restritamente por um pequeno grupo de pessoas, por membros da classe 

economicamente dominante ou por uma restrita burocracia a seu serviço. A 

democratização só se realiza plenamente na medida em que combina a 

socialização participação política com a socialização do poder, o que significa 

que a plena realização da democracia implica a superação da ordem social 
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capitalista, da apropriação privada não só dos meios de produção mas também 

do poder do Estado, com a conseqüente construção de uma nova ordem social, 

de uma ordem social socialista. (2002, p.17) 

Podemos afirmar, portanto, que temos concepções e projetos de democracias em 

disputa.  Por um lado, a democracia liberal elitista instituída ou concedida à sociedade sob 

controle das classes dominantes sem provocar profundas transformações e sem conceder 

poderes às classes populares. Por outro, teríamos a democracia participativa de cunho 

socialista que, além de possibilitar a soberania popular, ou seja, permitir que o povo exerça 

poderes políticos e controles nas instituições sociais também poderiam interferir nas ordens 

econômica e social.  

Outra distorção no processo democrático brasileiro presente nas gestões de suas 

várias instituições, e que está associada à primeira, é a ênfase na democracia representativa 

que mascarou ou desvirtuou os sentidos e os significados do regime democrático. 

Tendenciosamente, nesse modelo de democracia, a soberania não pertence ao povo, o poder 

não é dos representados mas dos representantes que, empossados pelo voto nas instituições 

assumem suas vontades como se essas fossem os desejos delegados da maioria, 

desrespeitando os ideais de soberania populares ou as vontades coletivas que se faziam 

presentes na democracia de ROUSSEAU10 e de ARISTÓTELES11 dos primórdios da 

democracia ateniense. 

No processo político brasileiro, a partir dos anos de 1980, tivemos uma inovação 

caracterizada pela introdução da discussão e da prática da gestão pública, por intermédio de 

conselhos setoriais, conforme tabela nº 1, apresentada na página 7. A intenção era, 

justamente, aproximar o Estado privatizado da sociedade civil que passaria a ter 

mecanismos de relações diretas com seus representantes e poderia, mediante participação 

nos conselhos, interferir nas decisões dos governantes. Cabe uma indagação inicial sobre as 

práticas políticas dos conselhos e dos seus conselheiros: esse mecanismo instituído de 

participação conseguiu mudar a cultura política até então presente nas instituições do 

                                                 
10 Do Contrato Social, Capítulos VI e VII. ROUSSEAU. Coleção os Pensadores.Trad. Lourdes Santos 
Machado. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999. 
 
11 A Política. Aristóteles. Trad. de Roberto Leal Pereira - 2º ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998 (clássicos )  
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Estado e nos governantes que exercem o poder? Em outras palavras, o Estado privatizado e 

seus representantes conseguiram ouvir e fazer valer as vontades e a soberania da maioria da 

população? Os conselhos conseguiram cumprir seus papéis de mediadores entre as 

sociedades civis e o Estado? Existem diálogos abertos entre os representantes e os 

representados nos processos de gestões municipais? Quais funções políticas os conselhos 

têm desempenhado? Estudamos as gestões municipais porque essa é a nossa preocupação 

na condição de pesquisadores e porque entendemos que são nas cidades, onde moram, que 

os cidadãos têm oportunidades e necessidades de atuar e de receber a contrapartida de seus 

representantes. 

Pensar e praticar política é pensar na cidade, é pensar a coisa pública (res publica), 

ou seja, na necessidade de instituição da esfera pública como espaços/lugar de interesse de 

todos. No caso brasileiro, é preciso dar um novo significado a esfera pública pois, na 

cultura política atual, o Estado e suas instituições são concebidos como espaços/lugares 

privados. Os enfrentamentos e os exercícios das políticas se restringem às conquistas e à 

manutenção dos poderes por grupos com interesses específicos. Nesse sentido, a política 

torna-se uma atividade pública feita em proveito próprio. 

  A democracia, em nosso entender, deve ser exercida com objetivos a serem 

alcançados, construídos pela participação política de todos, em processos instituídos pelas 

bases, portanto, que se contraponham à democracia instituída pelo alto, pelas elites e pelos 

governos militares que, como no recente processo de redemocratização no Brasil, 

impuseram lentas e graduais reformas políticas e  foram reforçadas as  instituições do 

Estado: os cidadãos foram mantidos  afastados de seus governantes e a política foi 

transformada em práticas de defesas de interesses próprios e ou de grupos.  Nessas 

condições, o Estado pode ser entendido como o leviatã12 de HOBBES (1994), ou seja, uma 

entidade que saqueia, pilha, pune e  reprime a população. No caso brasileiro, o que é 

bastante grave, as políticas são praticadas para defender com prioridade os interesses das 

elites econômicas deixando aos pobres e à grande maioria da população as migalhas. 

A forma tradicional de fazer política, o modelo utilizado para restabelecer a 

democracia representativa e o afastamento da população das instituições e dos centros de 
                                                 
12 Para Hobbes, o liviatã é o Estado. Um grande monstro com muitas garras e sustentáculos que controla e 
exerce o poder com soberania sobre a sociedade. 
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poder de decisões, somados aos abusos de privilégios, à corrupção e aos descasos com os 

interesses públicos e com as necessidades da maioria,  distorceu o sentido da política e da 

democracia que hoje vigora no país.  

Os fracassos nas representações e nas manifestações de cidadania, e das práticas 

entendidas como democráticas, causaram aos cidadãos sentimentos de revolta e de 

descrédito nas políticas e nas instituições. Ferido o tecido social, veio com ele o 

desregramento da vida cotidiana; os hábitos de levar vantagem em tudo, acrescidos aos 

egoísmos econômicos e consumistas fizeram com que o Brasil caísse num quadro caótico, 

semelhante ao que HOBBES (1994) chama de “estado de natureza”.  Nessas condições, 

predominam a ausência de regras e prevalece o vale tudo, desaparece a noção de “bem 

público”; afirmam-se os corporativismos, as hostilidades, as violências. 

Os governantes, representantes do povo, aqueles que deveriam dar forma à “coisa 

pública”, apropriam-se do “público” como se espaço “privado” fosse.  No conceito de 

HOBBES (1994) o “estado de natureza” significa lutas sociais, guerras pela sobrevivência, 

onde interesses corporativos e egoísticos bloqueiam os processos de formação do “público” 

espaços e lugares que se situam acima dos desejos e dos interesses de cada um. 

De acordo com o pensamento de HOBBES, o Estado político deveria permear os 

interesses particulares regrando as disputas mediante intervenções nas instâncias estatais 

que impõem comportamentos condizentes com a coisa pública. Tem as funções de levar a 

cabo à “república”, ou seja, o Estado tem direitos e  deveres de evitar que os homens se 

matem na busca incessante dos ganhos e da sobrevivência,  conforme assegura o autor:  

es el cuidado de su propia conservación y, por añadidura, el logro de uma vida 

más armónica; es decir, el deseo de abandonar esa miserable condición de guerra 

que, tal como hemos manifestado, es consecuencia necessária de lãs pasiones 

naturales de los hombres,  cuando no existe poder visible que los tenga a raya y 

los sujete, por temor al castigo, a la realización de sus pactos y a la observância 

de lãs leyes de natureza establecidas (1994, p.137). 

Em paralelo à “cobiça natural” onde cada um age, indiscriminadamente, sobre todas 

as coisas na obtenção egoísta de vantagens e de gozos dos ganhos, a vida social somente 

será possível mediante uma “razão natural”, ou seja, do postulado de que cada um deseja 

evitar a morte violenta, pois ela seria o limite da cobiça natural. Portanto, os 
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desregramentos produzidos pelas buscas incessantes dos interesses particulares encontram 

seus limites nos regramentos necessários dessa luta pelo poder estatal criado para 

estabelecer a vigência dos interesses coletivos, impedindo que a sociedade caia em estado 

de guerra civil. As funções do Estado consistem em fazer valer o público sobre o privado,  

estabelecer regras rígidas  sobre as  desordens,  criar  severas leis  para assegurar proteção 

de vida contra a morte violenta de  todos  os cidadãos. 

HOBBES, falando sobre o pacto social e a origem do Estado diz que: 

se requiera algo más que haga su convenio constante y obligatório; esse algo es 

um poder comum que los mantenga a raya y dirija sus acciones hacia el 

benefício colectivo. El único camino para erigir semejante poder común, capaz 

de defenderlos contra la invasión de los extranjeros y contra lãs injurias ajenas, 

asegurándoles de tal suerte que por su própria actividade y por los frutos de la 

tierra puedan nutrirse a si mismos y vivir satisfechos, es conferir todo su poder y 

fortaleza a um hombre o a uma asamblea de hombres, todos los cuales, por 

pluralidad de votos, puedan reducir sus vontades a uma voluntad. Esto equivale 

a decir: elegir um hombre o uma asamblea de hombres que represente su 

personalidad; y que cada uno considere como próprio y se reconozca a si mismo 

como autor de culquiera cosa que haga o promueva quien representa su persona, 

em aquellas cosas que conciernen a la paz y a la seguridad comunes; que, 

además, sometan sus vontades cada uno a la voluntad de aquél, y sus juicios a su 

juicio. Esto es algo más que consentimiento o concórdia; es uma unidad real de 

todo ello em uma y la misma persona, instituída por pacto de cada hombre com 

los demás, em forma tal como si cada uma dijera a todos: autorizo y transfiero a 

este hombre o asamblea de hombres mi dedecho de gobernar-me a mi mismo, 

com la condición de que vosotros transfiereis a él vuestro, y autorizareis todos 

sus actos de la misma manera. Hecho esto, la multitud así unida em uma persona 

se denomina Estado. (Ibid., p.140-141). 

 É preciso declarar que não somos partidários dessa concepção de Estado, pois ela é 

contraditória aos princípios do regime democrático, principalmente no que diz respeito à 

soberania popular, à capacidade de autodeterminação e atuação política dos cidadãos e das 

entidades ou movimentos populares, através dos quais há possibilidade e mobilização e 

interferência democrática nas decisões do Estado. 
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Em relação à especificidade do Estado brasileiro é evidente que não cumpre suas 

funções de constituição e de defesa do bem comum, ou seja, de privilegiar os interesses 

públicos sobre os interesses privados. O Estado atual se encontra, ele próprio de modo 

efetivo, num “estado de natureza”. As atividades públicas são privatizadas, tornadas 

propriedades privadas de alguns, ou até mesmo funções públicas são tratadas como 

“coisas” do patrimônio familiar. Um exemplo claro desse processo é o nepotismo, muito 

presente no âmbito dos três poderes do Estado brasileiro. 

Diante do exposto, cabe-nos, na condição de investigadores, questionar sobre os 

processos de instituição e de funcionamento dos conselhos: no caso brasileiro, os conselhos 

representam uma iniciativa da sociedade civil ou do Estado para facilitar a constituição do 

interesse público? São resultados de processos políticos instituintes nos quais a sociedade 

se mobiliza e se organiza para exercer  controle sobre o Estado? Que formas de esferas 

públicas assumem os conselhos? Seriam espaços públicos privatizados ou sob controles de 

grupos privilegiados e, portanto, manipulados, cooptados para defender interesses 

particulares? Representariam os conselhos formas de espaços de democracia direta ou 

semi-direta de aproximação entre representantes e representados, onde o Estado e sociedade 

civil se aproximam, discutem, dialogam e decidem a respeito dos interesses coletivo 

 

1.4- Dimensão ética na prática da gestão pública: uma compreensão freireana. 

Para se estabelecer um sistema ético libertador, Freire demonstra ser necessário 

partir do ethos, vigente e hegemônico, da moral cotidiana, das culturas existentes nas 

práticas sociais, das instituições políticas e das formas como são tratados os assuntos 

coletivos e verificando-se os modelos como os governantes se relacionam com os 

governados. É preciso iniciar um processo de problematização do já sabido, das verdades 

políticas, das culturas que, historicamente, se instituíram e como se convencionaram  como 

“oficiais” nos processos políticos no Brasil. Os sistemas políticos vigentes, com suas regras 

estabelecidas, precisam ser tratados com irreverência e devem ser desconstruídos, pois são  

sistemas que oprimem,  excluem  e não permitem aos indivíduos ter direitos à  cidadania, 

ao desenvolvimento de  suas potencialidades,  de serem  políticos-sociais, portanto, 

restringem as defesas e a  concretização  dos interesses coletivos e   públicos.  
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O conceito de opressão, adaptado às dimensões políticas que são objeto de nosso 

interesse, explicita as situações de apoliticidades e de alienações a que está submetida  a 

grande maioria da população brasileira. Essas situações são os resultados concretos das 

atuações de um sistema político que, de modo contumaz em nosso país, mantém o povo 

submisso pelas elites que há séculos vêm excluindo a maior parcela da população dos 

processos políticos, do exercício dos poderes e dos seus direitos à cidadania. Verificamos 

que essa exclusão política proposital, que premia economicamente e na forma do status 

social somente uma minoria, resulta no aumento da miséria, na redução da qualidade de 

vida e da dignidade de milhões de brasileiros que cedem  lugar ao enriquecimento e às 

vantagens reservadas somente   para as privilegiadas elites políticas e sociais. 

É possível identificar, no pensamento de Freire, a elaboração de um sistema ético a 

partir da conscientização política e cultural. Sua ética é a da humanização do homem e, 

conforme afirma em sua obra, é preciso “ser mais”. Ser mais humano, ser mais feliz, ser 

mais digno e ser cidadão.  Na concepção desse autor, é possível a construção de uma 

convenção ética a partir da conscientização dos oprimidos que podem, articulados, formar 

consensos, universalizar desejos aproximados pelo diálogo. Esta é a base da ética de Freire, 

não é, portanto, uma ética de base divina, nos moldes de que “Deus revelou” as normas 

éticas e as leis, o homem as  interpretou e, para aqueles que são crentes,  serão praticadas 

como se os destinos humanos fossem determinados por forças e vontades dos deuses. 

Em seus estudos sobre a eticidade de todas as práticas educativas, conservadoras ou 

progressistas, que reduziam as classes trabalhadoras a objetos de sua ação salvadora, 

FREIRE qualificava sua ética afirmando: 

É que a ética ou a qualidade da ética da prática educativa libertadora vem das 

entranhas mesmas do fenômeno humano, da natureza humana constituindo-se na 

História, como vocação para o ser mais.  Trabalhar contra esta vocação é trair a 

razão de ser de nossa presença no mundo, que terminamos por alongar em 

presença no mundo. A exploração e a dominação dos seres humanos, como 

indivíduos e como classes, negados no seu direito de estar sendo, é imoralidade 

das mais gritantes. (2001, p. 91) 

Também não é uma ética de base racional intersubjetiva, segundo os princípios de 

que preciso do outro para realizar a minha vida e vice-versa. As dependências 
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intersubjetivas não me autorizam, por exemplo, ofender, roubar ou tirar a vida de alguém, 

pois, de acordo com esse princípio racional, o que eu impuser aos outros estarei autorizando 

que o mesmo seja feito a mim. Portanto, só devo autorizar que façam aquilo que  permito 

ao  outro  e a  toda a humanidade a  assim proceder. 

Essa é uma grande inversão proposta por Freire ao sistema ético vigente e 

hegemônico. É uma proplematização da ética formal, intelectual idealizada para o mercado 

para fundamentar-se na ética a partir do humano. Homens e mulheres têm direitos a terem 

direitos fundamentais, a viver com dignidade, a emancipar-se. O ponto central da ética não 

será o convencional - faça com que sua decisão possa se transformar, se estabelecer como 

lei universal - mas o intencional. As intenções definem responsabilidades, como 

promotoras da ética.  

Outra grande inversão para o estabelecimento de um sistema ético progressista é a 

afirmação da ética a partir da vida e não a partir da lei, da ordem e da convencionalidade 

racional hegemônica. Se existem excluídos é porque existem privilegiados. Onde existem 

vítimas encontram-se também algozes. Se há pobreza é porque na outra ponta existe 

riqueza. Portanto, devem existir alimentos para todos. As injustiças residem na distribuição 

dos bens. Cabe acrescentar que estes são distribuídos de forma injusta pelos poderes 

políticos que, por sua vez, também estão mal distribuídos, porque aqueles que os retém 

procuram utilizá-los somente em proveitos próprios ou nos interesses de alguns grupos em 

detrimento de outros.   

A partir da compreensão dos textos de Freire e de sua postura, enquanto gestores 

públicos, podem definir dois pressupostos que orientam as práticas de gerenciamento das 

políticas públicas:  

- administrações municipais públicas como mediadoras para atender aos interesses 

coletivos e não aos interesses ou aos privilégios dos próprios gestores ou dos partidos 

políticos que representam; 

- gestão entendida como um processo pedagógico que contribui para a politização dos 

cidadãos, ou seja, processos permanentes de formação; de não adestramento ou cooptação; 

processos dialéticos de constituição de sujeitos autônomos e de exercícios de liberdades; de 

concretizações do “ser mais”, mais humano, mais cidadão, numa perspectiva coletiva e não 
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na compreensão liberal que prega a existência de indivíduos privilegiados, egoístas e auto-

suficientes. O sentido da política é justamente a realização coletiva, a “res pública” deve 

prevalecer sobre o privado, sobre o indivíduo. 

Nos livros “Pedagogia do Oprimido” (1981) e “Educação na Cidade” (2000a) 

podemos perceber alguns princípios políticos e éticos nos quais o educador e gestor Paulo 

Freire acreditava e se propunha a praticar. Suas preocupações centrais eram com os espaços 

e com a coisa pública, entendida por ele como instrumentos de educação, politização e 

locais de exercícios da cidadania em dimensões  emancipatórias e coletivas. 

Freire (2000a) acentuou a necessidade de participação efetiva no cuidado da coisa 

pública: isso se manifestava em sua preocupação com as formações e com as solidificações 

dos conselhos escolares e de gestões democráticas populares.  Não acreditava em processos 

autoritários de democratização mas, sim, em que os dirigentes deveriam se fazer respeitar 

pelos dirigidos, admitindo limites claros,  e até mesmo  possibilidade de errar mas não de 

mentir. 

 Verifica-se, com clareza, que os papéis dos gestores públicos não são  os de  tutelar 

ou de decidir pelo público pelos quais  são responsáveis, mas problematizar e dialogar com 

a sociedade com o objetivo de despertar consciências e desvelar por  suas condições 

históricas e sociais de tal forma que possam tornar-se sujeitos e autores  de processos 

autônomos de emancipação e transformação. 

A concepção de participação em Freire é a seguinte: 

que ela não pode ser reduzida a uma pura colaboração que setores populacionais 

devessem e pudessem dar à administração pública. Participação e colaboração, por 

exemplo, através dos chamados mutirões por meio dos quais se reparam escolas, 

creches, ou se limpam ruas ou praças. A participação para nós, sem negar este tipo de 

colaboração, vai mais além. Implica, por parte das classes populares, um estar 

presente na História e não simplesmente nela estar representadas. Implica a 

participação política das classes populares através de suas representações ao nível 

das opções, das decisões e não só do fazer o já programado. Por isso é que uma 

compreensão autoritária da participação a reduz, obviamente, a uma presença 

concedida das classes populares a certos momentos da administração. Para nós, 

também, é que os conselhos de escola têm uma real importância enquanto verdadeira 

instância de poder na criação de uma escola diferente. Participação popular para nós 
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não é um slogan mas a expressão e, ao mesmo tempo, o caminho de realização 

democrática da cidade. (2000a, p. 75). 

Essa compreensão da prática de participação rompe com a tradição de que nas 

escolas ou em quaisquer outras instituições somente as elites são competentes e sabem 

tomar decisões, sabem quais são as necessidades e os interesses de toda a sociedade. A 

participação que leva em conta as experiências e as necessidades torna-se instrumento de 

lutas populares capaz de transformar os participantes em sujeitos de suas próprias histórias.  

As instituições públicas devem ser compreendidas como espaços de produção de 

culturas, de educação popular, centros de debates, de soluções, de reflexões onde as 

organizações populares sistematizam suas próprias experiências tornando-se, portanto, 

espaços de constituição de suas forças sociais e culturais capazes de reverter as condições 

de silenciamento e de dominação a que foram submetidas pelas elites ou por seus 

representantes, que privatizaram os espaços públicos afastando seus usuários, tratando-os 

como incapazes e como objetos do poder, e não como sujeitos e atores políticos. 

Nesse sentido, as práticas de gestões democrática das instituições públicas assumem 

caracteres pedagógicos onde as democracias são entendidas como construções, como 

processos históricos que poderão ser praticados como modos de vida, como exercícios 

coletivos e, portanto, como mediações para realização de interesses coletivos. A 

democracia que acreditamos estar presente na obra e na vida de Paulo Freire é aquela 

entendida como um “governo do povo e para o povo”.  Significa, também, que todo 

governo é autogoverno, uma prática de sujeitos autônomos, livres, com igualdades de 

direitos e de deveres, mas também fraternos e solidários. Falar em autogovernos não é 

desacreditar das representatividades, pois as participações diretas em todas as questões 

políticas e sociais no mundo em que vivemos são impossíveis, mas defender as 

organizações nas quais os sujeitos realmente tenham igualdades e liberdades nos processos 

decisórios que dizem respeito às suas vidas cotidianas, sejam elas vinculadas ao poder do 

Estado ou aos processos interativos cotidianos, como em suas casas, nas suas escolas e nos 

seus bairros. 

Na opinião de Freire as sociedades realmente democráticas não se constituem de 

governos que se auto-intitulem democráticos. A democracia não é uma doação de alguém, 
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seja de governantes, de partidos políticos ou das burocracias estatais mas, sim, de governos 

que exijam  a participação permanente de todos  nos processos decisórios da vida social e 

não apenas para pequenas parcelas, o que não significa dizer que sejam  ditaduras das 

maiorias, pois devem resguardar os direitos de todos. Essa democracia é uma utopia? “Pode 

até ser utopia ... mas não é possível sequer pensar em transformar o mundo sem sonho, 

sem utopia, sem projeto ... Os sonhos são projetos pelos quais se luta ...” (2000b, p. 53-

54). 

No pensamento político/pedagógico de Freire encontramos defesas de ações 

libertadoras das opressões sociais, dialógicas em que “falar, por exemplo, em democracia e 

silenciar o povo é uma farsa. Falar em humanização e negar os homens é uma mentira” 

(1981, p.69). Para o autor, a tarefa de todo homem é “ser mais”, é humanizar-se, é tornar-se 

senhor de si, autônomo, consciente, sujeito da História. No entanto, Freire não confunde 

autonomia com auto-suficiência, pois em sua obra sempre afirmou que ninguém se liberta 

sozinho e sim que os homens se libertam em comunhão. Afirma com propriedade que:  

a libertação, por isto, é um parto. E um parto doloroso. O homem que nasce deste 

parto é um homem novo que só é viável na e pela superação da contradição 

opressores-oprimidos, que é a libertação de todos. A superação da contradição da é o 

parto que traz ao mundo este homem novo, não mais opressor; não mais oprimido, 

mas homem libertando-se. (Ibid., p.36). 

Na obra “Pedagogia do Oprimido”,  de Freire temos a sentença que expressa bem 

esse processo político – “ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens 

se libertam em comunhão”. Segundo o autor, as ações políticas junto aos oprimidos devem 

ser ações culturais para a conquista das liberdades. Para isso é preciso acreditar nos 

oprimidos, em suas capacidades de pensar o certo. Ainda de acordo com Freire, se esta 

crença faltar, cairemos no dirigismos, nos comunicados, nos slogans, nos depósitos. Estas 

são as ameaças às causas da libertação. Nas ações libertadoras, pelo contrário, se devem 

reconhecer as dependências dos oprimidos como pontos vulneráveis e, por meio das 

reflexões e das ações, transformá-las em independências. A libertação não pode ser uma 

doação das lideranças, por mais bem-intencionadas que sejam. Não podemos esquecer que 

libertação pressupõe ações de comunhão entre os homens, já que ninguém liberta a si 

mesmo e tampouco é libertado pelo outro.  
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Os oprimidos precisam se reconhecer como homens em suas vocações ontológicas e 

históricas de ser mais. As reflexões sobre suas condições concretas devem levar às ações, às 

autoconsciências, às organizações e às transformações das realidades opressoras. Nos 

caminhos para a libertação, as lideranças/educadores não devem apenas depositar as 

crenças das liberdades nos oprimidos, não devem apenas fazer propagandas das liberdades, 

mas, através de diálogos, entender que os oprimidos são sujeitos e não objetos de 

libertação. 

Na compreensão da contradição entre opressores e oprimidos, Freire (1981) diz que 

o objetivo da luta pela libertação não é transformar os oprimidos em opressores mas, sim, 

restaurar a humanidade em ambos. É nesse contexto que encontramos a grande tarefa 

humanista e histórica dos oprimidos – libertar-se a si e aos opressores. Aqueles que 

oprimem, exploram e violentam pelo uso de seus poderes. Não podem ter, com tais 

poderes, as forças de libertação dos oprimidos nem de si mesmos. Só o poder que nasce das 

debilidades dos oprimidos será suficientemente forte para libertar a ambos. Quem melhor 

que os oprimidos estará preparado para entender os significados das opressões?  

Chama nossa atenção o caráter processual da libertação e da democratização que ele 

evidencia e o fato de que esse processo não pode ser uma luta individual ou de 

determinados grupos sociais. Embora possam começar por certos grupos sociais - o dos 

oprimidos ou o das minorias – têm de ser processos coletivos de libertação. De todos e para 

todos. Nesse sentido, as minorias precisam trabalhar as diferenças e também as 

semelhanças entre si para criar unidade nas diversidades e construir uma democracia 

substantiva e radical. 

A partir dessas percepções de unidades nas diversidades, Freire considera que a 

democratização sugere a convivência num mesmo espaço de diferentes culturas, ou seja, 

uma criação histórica que leve em conta as decisões, as vontades políticas, as mobilizações, 

as organizações de grupos culturais que  visem aos  fins comuns e que demandem a novas 

éticas fundamentadas no respeito às diferenças. Enfim, uma ética democrática. 

Essa pedagogia freireana, que foi nomeada por ele em diferentes momentos como 

pedagogia dos oprimidos, da autonomia, da esperança, da indignação, continua a ser uma 

pedagogia     
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que tem que ser forjada com ele (o oprimido) e não para ele, enquanto homens ou 

povos, na luta incessante de recuperação de sua humanidade.Pedagogia que faça da 

opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu 

engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e se 

refará (Ibid., p. 32). 

A obra de Freire deixa claro o seu comprometimento com o povo, com os 

oprimidos, com as minorias, com os que sofrem com a falta de democracia na sociedade. É 

um comprometimento real, porque não pretende lutar pela libertação sem eles, mas com 

eles. Essa questão é central na práxis freireana. Se não é autolibertação, também não é 

libertação de uns feitos por outros. Essa práxis exige confiança nos povos, exige que todos 

sejam sujeitos nos processos de libertação e de democratização das sociedades. 

A pedagogia de Freire não acontece somente nas escolas e nas salas de aulas, está 

relacionada a todos os contextos de opressão social e na falta de democracia que estamos 

apontando. Toda educação é política, assim como toda política é educativa. Não existem 

neutralidades. Portanto, o seu método dialógico, problematizador não é apenas um método 

ou uma teoria pedagógica mas uma práxis que tem como objetivo libertar as opressões 

atuantes nas nossas sociedades. 

A teoria da ação dialógica é um fazer democrático tanto na escola quanto nas 

diversas relações sociais onde os homens atuam. Isto porque, nos diálogos, rompem-se os 

esquemas verticais das relações autoritárias. “Ambos se tornam sujeitos do processo em que 

crescem juntos e em que os argumentos de autoridade já não valem” (Ibid., p.78). 

Segundo Freire, o diálogo restabelece o direito de o homem pronunciar o mundo e 

transformá-lo e desta forma humanizar-se.  Ele pressupõe compromissos amorosos, éticos,  

humildes, plenos de fé e de esperanças na humanidade e nas possibilidades de libertação e 

de democratização, pois, “ao fundar-se no amor, na humildade, na fé nos homens, o 

diálogo se faz uma relação horizontal, em que a confiança de um pólo no outro é 

conseqüência óbvia” (Ibid., p.96).  

Essa metodologia deixa claro que a pedagogia de Freire não pode ser percebida 

apenas como críticas à educação bancária, tradicional e autoritária ou como métodos de 

alfabetização, e sim, como uma práxis que comportam éticas pedagógicas, políticas e 
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epistemológicas profundamente democráticas e que podem ser aplicadas em qualquer 

contexto social. 

No que se refere ao tema da ética na política, o autor entende que: 

o respeito à autonomia e a dignidade de cada um é um imperativo ético e não um 

favor que podemos ou não conceder uns aos outros. É nesse sentido que a 

dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos dialógicos aprendem e crescem na 

diferença, sobretudo, no respeito a ela, é a forma de estar sendo coerentemente 

exigida por seres que, inacabados, assumindo-se como tais, se tornam radicalmente 

éticos. É preciso deixar claro que a transgressão da eticidade jamais pode ser vista 

como virtude, mas como ruptura com a decência. O que quero dizer é o seguinte: que 

alguém se torne machista, racista, classista, sei lá o quê, mas se assuma como 

transgressor da natureza humana. Não me venha com justificativas genéticas, 

sociológicas ou históricas ou filosóficas para explicar a superioridade da branquitude 

sobre a negritude, dos homens sobre as mulheres, dos patrões sobre os empregados. 

Qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever por mais que 

reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar (1996, p. 66-67). 

Nesta citação fica evidente a clareza e a opção ética e democrática do autor e do seu 

compromisso de lutar pela autonomia dos seres humanos, das escolas e das sociedades.  

Durante sua gestão na Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo 

(1989-1991)13 optou por uma administração político-pedagógica direcionada a esse ideário 

reafirmando que 

no governo municipal, aproveito o poder que dele decorre para realizar, no mínimo, 

parte do velho sonho que me anima. O sonho de mudar a cara da escola. O sonho de 

democratizá-la, de superar o seu elitismo autoritário, o que só poder ser feito 

democraticamente. Imagine você se eu pretendesse superar o autoritarismo da escola 

autoritariamente (2000a, p. 74). 

Lutando pela mudança dos perfis das escolas, que pretendia como instituições 

competentes, democráticas, sérias e alegres, Freire se comprometeu com os oprimidos, com 

as minorias e, dessa forma, com concepções de organizações escolares que considera os 

indivíduos sujeitos do ato de organizar-se. As noções de escolas públicas e populares e os 

modelos políticos-pedagógicos de sua administração estiveram sempre relacionados com a 
                                                 
13 Freire atuou como Secretário Municipal da Educação de janeiro de 1989 a maio de 1991, quando por opção 
pessoal deixou o cargo. 
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defesa de escolas radicalmente democráticas, do povo e para o povo. Escolas onde todos 

devem participar e ter poderes para decidir. Novamente Freire defende a autonomia dos 

seres humanos, das escolas e das sociedades. Autonomias que não se desenvolvem 

isoladamente.  Ele lutou contra todo tipo de autoritarismo e de “pacotes de cima para 

baixo”, tão freqüentes nas Secretarias de Educação em relação às escolas. Em linhas gerais 

os objetivos e os compromissos de sua administração eram:  

- ampliar os acessos e as permanências dos setores populares que constituem as 

maiorias dos usuários da educação pública; 

- democratizar os poderes pedagógicos e educativos para que todos; alunos, 

funcionários, professores, técnicos educativos, pais de famílias se vinculem aos 

planejamentos autogestionados, aceitando as tensões e as contradições presentes em todos 

os esforços participativos, porém buscando substantividades democráticas; 

-incrementar a qualidade da educação mediante as construções coletivas de currículos 

interdisciplinares e as formações permanentes do pessoal docente; 

- contribuir para eliminar o analfabetismo de jovens e adultos.      

Esses compromissos evidenciam a coerência de sua teoria dialógico-libertadora 

onde a práxis político-pedagógica tem como objetos escolas e sociedades democráticas, 

humanas, éticas e fraternas. 

A partir de um recorte de nosso objeto de pesquisa, saber se é possível identificar a 

produção de novas práticas de participação na gestão da educação municipal mediante a 

atuação dos Conselhos Municipais de Educação, verificamos que já é possível observar 

uma significativa distância entre o que é praticado nessas instituições e o pensamento 

freireano. 

O referencial ético e pedagógico produzido por Freire, se aplicado às políticas, é 

capaz de produzir indignação e esperança. Indignação, quando são observadas as realidades 

das gestões públicas brasileiras e das culturas políticas predominantes nas instituições e na 

maioria dos sujeitos que exercem os poderes. Esperança, porque esses pensadores nos 

ensinaram a acreditar na capacitação de homens e de mulheres enquanto sujeitos históricos, 

capazes de permanentes formações e de rebeldias, duas condições fundamentais que 
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possibilitam construções de instituições e de práticas políticas éticas e democráticas. E, para 

efeito de coerência, entendemos que é mister que todas as práticas políticas e todas as 

organizações institucionais sejam, antes de tudo éticas, para que sejam autenticamente 

democráticas. 
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CAPÍTULO 2 – DEMOCRACIA: UM CONCEITO EM DISPUTA E EM CONSTRUÇÃO 

 A cultura política que temos e o significado que atribuímos à democracia que 

praticamos, tanto em nossas instituições quanto em nossa sociedade, são resultantes de 

processos históricos e sociais enraizados nas lutas de classes e nos modelos de Estado que, 

de uma forma ou de outra, definem os espaços e a maneira de compreendermos o sentido 

que a política assume para a vida social. 

 Buscamos explicações e fundamentos teóricos para melhor compreender o objeto de 

nossa pesquisa em matrizes ou paradigmas de democracia a partir de textos e autores 

clássicos que, desde o século XVIII, se ocuparam em debater acerca das “democracias” e 

das implicações que esses regimes políticos poderiam acarretar para as sociedades. 

  Nossa intenção neste capitulo é apontar para tais questões utilizando-se das leituras 

de obras de autores que se destacaram na teorização sobre o fenômeno da democracia.  

Caracterizaremos cada paradigma evidenciando as possíveis implicações resultantes para os 

processos políticos, sociais, econômicos e culturais que advêm de cada um desses modelos. 

  

  2.1. Democracia representativa elitista 

 A concepção moderna de democracia tem início com a formação da concepção de 

indivíduo como ponto de partida para a construção da sociedade, especialmente na 

sociedade política. Por esta concepção a sociedade aparece não como anterior aos 

indivíduos que a compõem, mas como um produto artificial da vontade dos mesmos. 

    BOBBIO (1995), aponta alguns fatores que expressam diretamente essa concepção 

individualista de sociedade e que estão presentes na filosofia social moderna:  

(a-) o contratualismo, que está ancorado na contraposição entre estado de natureza e 

sociedade civil e no entendimento do princípio de que no estado de natureza os indivíduos 

desfrutam de liberdades e igualdades ilimitadas. Nesse sentido a sociedade civil teria sido o 

resultado de um acordo livre e voluntário dos próprios indivíduos, tendo como objetivo 

instituir um poder comum cuja função seria a de garantir a liberdade e, para alguns autores 

do contratualismo, a propriedade;  



 52

 

(b)- o nascimento da economia política baseada na idéia de homem econômico, como 

indivíduo singular que, a exemplo de Adam Smith, promove o bem-estar e o progresso 

geral da sociedade ao perseguir seus interesses,  

(c-) a filosofia utilitarista, que parte do princípio de que o bem comum deve ser medido por 

meio da soma dos bens individuais. O utilitarismo toma como ponto de partida estados 

essencialmente individuais, como o prazer e a dor, afirmando que o indivíduo alcança a 

felicidade quando maximiza prazer e minimiza a dor, advindo daí a concepção de bem 

comum como estando diretamente relacionado com a felicidade do maior número de 

pessoas. 

 Por estar pautada na idéia de supremacia do indivíduo sobre o coletivo, a 

democracia moderna dá outro sentido à categoria povo, definindo-a como o somatório de 

indivíduos singulares, detentores de direitos e de interesses individuais. O povo não é 

entendido como uma unidade orgânica, mas como um agregado de indivíduos atomizados, 

caracterizando o que alguns estudiosos chamam de sociedade de massas. 

 A partir do século XIX com a extensão gradual do sufrágio, um número cada vez 

maior de indivíduos foi incorporado no processo político, o que passou a dificultar o 

exercício da democracia direta. Desta forma, nas democracias modernas, o povo é somente 

o titular do poder, uma vez que apenas legitima o governo que em seu nome exerce o 

poder. Assim, transfere o poder a seus representantes que passam a praticar a chamada 

democracia representativa. A idéia de soberania popular continua presente nas democracias 

modernas, tal qual se apresentava na democracia clássica, com a diferença de que deixa de 

ser exercida diretamente e constitui-se em poder indireto, a ser exercido por meio de 

representantes. 

 De acordo com o contratualismo a soberania popular é considerada no momento em 

que indivíduos livres e soberanos dão vida ao pacto social, instituindo a sociedade civil. A 

instituição do governo tem como principal função garantir os direitos individuais e naturais, 

estando, por isso, limitado em suas funções. Todos os autores do contratualismo afirmam 

que o governo foi criado para preservar o bem comum, pois partem do pressuposto de que 

os indivíduos são iguais em seus direitos, sendo, portanto, de bom grado, que todos 
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usufruam das funções do governo. Neste sentido os indivíduos são soberanos, pois deles é 

que se origina o poder do governo, independentemente das modalidades de transmissão do 

poder, se total ou parcial, definitivo ou temporário, irrevogável ou revogável. Porém, fica 

bastante evidente a compreensão de que no contratualismo os indivíduos só são soberanos 

no momento de instituição dos governos, deixando de sê-lo em termos de participação e de 

controle do povo sobre o governo. Dessa forma o Estado é o ente poderoso e soberano, pois 

originário do pacto entre os indivíduos no estado de natureza se torna o representante 

legítimo de todos os interesses e direitos dos indivíduos. 

  WEBER (1993), afirmava a inevitabilidade do político profissional, produto da 

racionalização e da especialização do trabalho do político no campo das eleições de massa. 

Ele considerava a impossibilidade de formas de governo pela base e pela democracia direta, 

julgando insuperável a divisão entre governantes e governados.  Da mesma forma fazia 

diferenciação entre o funcionário e o líder político, destacando que o burocrata,enquanto 

dono do saber e da técnica não assumia a responsabilidade. O político é que se 

caracterizava justamente por ser diretamente responsável por seus atos.  

  SCHUMPETER (1984) com sua tese “democracia concorrencial”, fundamentada 

em princípios elitistas, elaborou a corrente de democracia que é amplamente dominante e 

que se enraizou no senso comum. Como divisor de águas, as teses schumpeterianas 

influenciaram seguidores como Giovanni Sartori, Robert Dahl e Anthony Downs. Em sua 

obra - Capitalismo, Socialismo e Democracia escrita em 1953, se opõe à doutrina clássica 

de democracia criticando desde a idéia de bem comum e de decisões do povo, pois para ele, 

o bem comum pode significar coisa diferente para cada indivíduo. O ponto crucial da sua 

crítica é que as pessoas não sabem determinar o que é melhor para elas quando estão em 

jogo questões públicas. Não há vontade do cidadão, só impulsos vagos, equivocados, 

desinformados. Segundo ele, o indivíduo médio desce para um patamar mais baixo de 

racionalidade quando entra no campo da política. 

 Em suas considerações sobre o processo político SCHUMPETER (1984), julga que 

a massa é sempre manipulada pela propaganda política. O eleitorado estaria incapacitado de 

aprender com os próprios erros, uma vez que as conjunturas políticas são mutáveis, e 

estaria condenado a sempre ser presa das campanhas demagógicas. Suas conclusões são 
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baseadas em uma visão de natureza humana. As pessoas são egoístas, incapazes de se 

preocupar com os interesses coletivos, mesmo quando estes as afetam. Para ele, não adianta 

mudar as instituições, já que a causa da apatia e da desinformação não está nelas mas nos 

próprios indivíduos.  

 No lugar da doutrina clássica de democracia, o pensador propõe a competição entre 

as elites. Segundo ele, “o método democrático é aquele acordo institucional para se chegar 

a decisões políticas em que os indivíduos adquirem o poder de decisão através de uma luta 

competitiva pelos votos da população” (1984, p.336). O autor desenvolveu um conceito que 

se adaptava perfeitamente ao dogma elitista de que a “maioria é incapaz de governar”. A 

democracia fica resumida ao processo eleitoral enfatizando a liberdade para a apresentação 

de candidaturas. Entretanto, é preciso ressaltar que essa será uma opção apenas formal para 

a grande maioria da população que não dispõe de recursos econômicos e culturais. 

 As “democracias ocidentais” são retratos bastante fiéis do ideário elitista 

schumpeteriano, embora se apresentem como verdadeiras democracias. A participação do 

cidadão reduzida ao ato de votar e, mesmo assim, a democracia concorrencial é desprovida 

de qualquer conteúdo, pois não indica a vontade do povo. O método eleitoral tem caráter 

apenas legitimador para os governantes. Ao votar o povo não decide nada, apenas pensa 

que está decidindo e, por isso, dispõe-se a obedecer aos governantes. Os governantes, 

eleitos em nome do povo, não trabalham para encontrar arranjos institucionais para realizar 

a vontade dos que os elegeram. 

 Uma questão fundamental da teoria de Schumpeteriana foi a compreensão do 

processo eleitoral que deixa de ser um meio para a realização da democracia (governo do 

povo) para ser a democracia em si.  Outro tema de teoria política que seguidores de 

Schumpeter analisaram foi a apatia política.  

 Na opinião de LIPSET (1963), contemporâneo de SCHUMPETER, a baixa 

participação política demonstra que o regime democrático vai bem, possui alto grau de 

aprovação. Ele chega a afirmar que, em sistemas de voto facultativo, quanto maior a taxa de 

abstenção eleitoral mais firme está a democracia. 

 Para o conservador HUNTINGTON (1975), não é a apatia que é um bem, mas a 

participação que é um mal. O excesso de participação aumenta os conflitos sociais, põe 
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risco a continuidade do sistema, cria excesso de demandas que o Estado é incapaz de 

processar. De acordo com a conclusão do autor, é justamente por essa razão que as 

democracias são ingovernáveis, pois cada vez que o Estado atende a uma demanda popular 

incentiva a apresentação de novas e mais extravagantes exigências. Entretanto, ele 

considera que o processo eleitoral é a essência da democracia, na medida em que a ênfase 

está no processo de legitimação dos governantes elitistas. 

 É possível contestar uma posição tão taxativa e, nas últimas décadas, podemos 

perceber esforços na construção de novos modelos de democracia com tendências 

republicanas e deliberativas que põem em xeque a redução schumpeteriana, mas é inegável 

sua influência, pois ao aplicar o rótulo politicamente prestigioso de democracia aos regimes 

eleitorais do Ocidente, ao virar do avesso o conceito de democracia para adequá-lo a tais 

regimes, e ao negar a possibilidade de qualquer avanço em direção a um regime mais 

participativo sua teoria cumpre um relevante papel legitimador. É inegável o seu caráter 

político conservador. 

 A conseqüência desta teoria de democracia ainda hoje predominante, foi a adoção 

dos pressupostos elitistas que se pretendia combater. O principal ideal da democracia, a 

autonomia popular entendida como produtora das próprias regras, foi descartado. No lugar 

da idéia de poder do povo, colocou-se o dogma elitista de que governar é uma atividade de 

minorias. Desta forma a crença na igualdade entre os seres humanos, igualdade esta vista 

como um quase-sinônimo da democracia, foi superada pela crença na desigualdade natural 

dos homens. 

 Embora tenhamos o predomínio da democracia elitista nos países ocidentais, 

O’DONNELL (1999) procurou mostrar que, mesmo com uma concepção mínima da 

democracia de SCHUMPETER, acaba-se por exigir algumas liberdades e direitos como 

conseqüência lógica de sua postulação. Liberdades e direitos como expressão, consciência, 

imprensa, associação, manifestação e movimentos não podem ser considerados apenas 

como formais. Precisamos reconhecer essas conquistas na história política ocidental mas 

continua faltando muito, quase tudo, para se chegar perto daquilo que, até o século XIX, era 

entendido por democracia, tanto por seus partidários quanto por seus muitos adversários: 

um regime em que o poder político está, de alguma maneira, nas mãos do povo comum.  
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 Quando SCHUMPETER e seus seguidores reduzem a democracia aos regimes 

eleitorais buscam neutralizar aqueles que reivindicam um regime mais participativo e 

igualitário. A idéia de “governo do povo” como igualdade efetiva na tomada das decisões 

públicas insiste em permanecer. Embora os regimes democráticos ocidentais existentes se 

pautem pela domesticação, pela aceitação de todas as desigualdades se contentando com 

papéis secundários diante do ordenamento capitalista da sociedade, o ideal democrático 

continua exibindo seu caráter subversivo. 

  Como variante da democracia representativa destaca-se no Brasil, e nos outros 

países da América Latina, uma vertente da análise de democracia que O’DONNELL (1999) 

chamou de “democracia delegativa”, onde a sociedade transfere totalmente o poder de 

decisão aos representantes eleitos mediante o pleito eleitoral, um processo político aquém 

das democracias existentes em países de economia capitalista desenvolvida. 

 A democracia delegativa, sugere o autor, pressupõe a concepção cesarista14 e 

plebiscitária onde um presidente é eleito, investido do poder de governar o país da forma 

como lhe aprouver, constrangido apenas pelas relações de poder existentes e o tempo 

constitucionalmente limitado de seu mandato. Esse tipo de democracia combina eleições 

livres, competitivas, formalmente institucionalizadas com a permanência de instituições 

políticas não formalizadas, com destaque para o clientelismo e, de forma mais ampla, para 

o particularismo, onde não há distinções comportamentais, legais e normativas entre as 

esferas públicas e a privadas.  

 As finalidades eletivas entre particularismo, a reduzida prestação de contas 

horizontal entre agências públicas, a pouca transparência dos processos de tomada de 

decisão das políticas governamentais, a grande distância entre as normas formais e o 

funcionamento concreto da maioria das instituições políticas bem como as concepções e 

práticas delegativas, não representativas de autoridade política, terminam por reviver e 

acentuar características do antigo autoritarismo. 

 
                                                 
14 A democracia cesarista, expressão criada por Weber, refere-se a um dispositivo legal em que um presidente 
carismático, com poderes autoritários, capaz de se situar acima dos conflitos de classe poderia se apresentar 
como árbitro da nação, inclusive frente ao parlamento, obteria sua legitimação através do voto universal e 
popular. 
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2.2- Democracia participativa 

 A democracia participativa tem suas raízes no pensamento político grego que a 

concebia como uma das formas de governo possível. Era definida em termos de governo do 

povo, se contrapondo ao governo de poucos. A categoria povo é entendida no sentido de 

um conjunto orgânico, que age em uníssono com o intuito de manter a estabilidade da 

comunidade. Portanto, o povo presente na democracia clássica não é formado por 

indivíduos singulares com interesses e objetivos individuais, mas se apresenta como um 

todo homogêneo, que se sobressai sobre suas partes constitutivas. Este entendimento de 

povo se adequava totalmente à concepção de sociedade presente na época, tendo em vista 

que o período que compreende a idade antiga e a idade média foi marcado por uma 

concepção orgânica de sociedade. O indivíduo não encontrava espaço para seu 

desenvolvimento, porque os interesses da coletividade sobrepujavam-se aos interesses 

individuais. 

 Na democracia clássica a soberania popular era concebida como forma de 

participação direta dos cidadãos, no sentido em que estes exerciam um controle direto e 

preciso sobre as decisões do governo, sendo consultados e chamados a opinar acerca de 

todos os assuntos políticos. É a chamada democracia direta. O povo não era só titular do 

poder mas quem de fato exercia o poder, visto que não existia a presença de corpos 

intermediários entre o governo e o povo. Baseando-se na idéia de soberania popular, 

afirmava-se que o governo se daria por consentimento, estando limitado às funções 

estabelecidas pelos cidadãos. Ou seja, o governo, pela visão da democracia clássica, 

apresentava-se como passivo e não-autônomo, no sentido em que sua atuação é derivada da 

autorização dos cidadãos. 

 Entre vários teóricos contemporâneos da democracia participativa HELD (1987) 

destaca: POULANTZAS (1980), MACPHERSON (1978) e PATEMAN (1992) cujas idéias 

foram elaboradas após 1970, em razão do descontentamento com a teoria política vigente. 

Para eles, bem como para outros autores que vêm abordando temas inerentes a essa vertente 

da democracia, a participação dos cidadãos nas questões que afetam a vida coletiva é 

fundamental e a democracia não se resume apenas à seleção de líderes políticos. 
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  POULANTZAS conclui que “a democracia participativa envolve a articulação 

entre a transformação do Estado e o desenvolvimento da democracia direta na base, o que 

supõe o suporte decisivo e contínuo de um movimento sustentado em amplas alianças 

populares” (1980, p.302). Este autor descarta a possibilidade de que mecanismos de 

democracia direta ou ato-administração, isoladamente, possam substituir o Estado. Isso, ele 

entende, deixaria um vácuo de poder que seria preenchido pela burocracia. Como supõe, 

trata-se de multiplicar as instâncias de poder na sociedade civil, atingindo tanto a 

democracia fabril, como os movimentos sociais. 

 Segundo HELD (1987, p.232), Poulantzas propõe a democratização do Estado, 

tornando o parlamento, as burocracias estatais e os partidos políticos mais abertos e 

responsáveis e, ao mesmo tempo, a democratização da sociedade, através de lutas que, em 

nível local, incorporem as reivindicações populares. 

 De acordo com PATEMAN, as virtudes da participação democrática, graças à sua 

capacidade de aumentar o senso de eficácia política, reduzir o distanciamento dos centros 

de poder, preocupar-se com problemas coletivos e formar cidadãos ativos com maior 

interesse pelos assuntos governamentais. Para ela, “somente o indivíduo que tiver a 

oportunidade de participar de modo direto no processo de decisão e na escolha de 

representantes, é que, nas modernas circunstâncias, ele pode esperar ter controle sobre sua 

vida ou sobre o desenvolvimento do ambiente em que ele vive” (1992, p.145). 

            Um segundo argumento importante para a teoria da democracia é que a participação 

do cidadão, no que ela chama de “áreas alternativas”15, capacitaria os indivíduos para 

melhor avaliar as conexões entre as esferas públicas e privadas.  

Para a autora,  

                                     “a existência de uma sociedade participativa significa que ele [o homem comum] 

estaria mais capacitado para intervir no desempenho dos representantes em nível 

nacional, estaria em melhores condições para tomar decisões de alcance nacional 

[...] estaria mais apto para avaliar o impacto das decisões tomadas pelos 

representantes nacionais sobre sua vida e o meio  que o cerca” (Ibid., p.146). 

                                                 
15 Pateman (Ibid., p. 113), entende a família, a escola e a indústria como áreas alternativas de aprendizado e 
prática da democracia. 
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 É no contexto de uma sociedade participativa, portanto, que se modifica o 

significado do voto para o indivíduo. Pois, além de se tornar mais determinado, o eleitor 

passa a dispor de maiores oportunidades para se educar como cidadão público. Disso se 

conclui que níveis educacionais mais elevados favorecem, segundo a autora, a experiência 

de participação. 

 Por outro lado, quanto mais marginalizadas, ou mal representadas, as pessoas 

encontrarão poucas razões para participar dos processos de tomada de decisões. O tipo de 

participação que limita os direitos à autodeterminação apenas para as esferas do governo 

reduz a democracia ao voto ocasional e periódico, pouco contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida da população. 

 Esses autores entendem que a democracia representativa não pode ser dispensada, 

uma vez que a instituição da democracia direta não pode ser ampliada a todos os domínios 

da vida política, social e econômica. Mesmo que a sociedade participativa se constitua num 

ideal, contudo, diante de suas inúmeras dificuldades de concretização, ainda se pode ter, 

segundo PATEMAN (Ibid., p.147), uma teoria da democracia moderna, viável que 

conserve como ponto central à noção de participação. 

 Em suas contribuições para a compreensão do processo democrático, BOBBIO 

(1983) defende que, no sistema democrático, as decisões coletivas são tomadas por todos os 

membros que compõem a coletividade. Da aceitação dessa definição resultam as regras do 

processo democrático, que estabelece quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e 

com quais procedimentos. Nesse processo, ele sustenta, é fundamental a regra da maioria. 

 Mesmo que as regras do processo democrático possam ser discutíveis, como 

sustenta BOBBIO (1983), o que não pode sê-lo é a sua necessidade, pois a função das 

regras é permitir que se estabeleça, antecipadamente, o que se entende por vontade coletiva. 

Com essa afirmação, o autor sugere a validade de pelo menos três regras fundamentais: a 

que estabelece quem tem o direito de votar; a que estabelece que todos têm direitos a um 

voto igual, e a que estabelece que as leis votadas com maioria de votos devem ser 

assumidas como deliberações coletivas.  

 Além dessas condições o autor diz que o jogo democrático reside no fato de que 

existe um nexo fundamental entre as regras dadas e aceitas do jogo político e os sujeitos 
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que são atores e instrumentos desse jogo, sem o que não se pode conduzi-lo a bom termo. 

Para garantir esse jogo democrático, ele define mais três regras: 

 aquela segundo a qual o sistema democrático deve garantir a existência de uma 

pluralidade de grupos políticos organizados, que competem entre si com o 

objetivo de reunir as reivindicações e transformá-las em deliberações coletivas; 

aquela segundo a qual os eleitores devem poder escolher entre alternativas 

diversas; e, enfim, aquela segundo a qual a minoria deve ter garantido o seu 

direito de poder tornar-se, nas periódicas consultas eleitorais, ela mesma a 

maioria.(1987, p.81). 

 Como instrumentos de democracia direta, Bobbio reconhece a assembléia dos 

cidadãos e o referendum, pois são institutos que possibilitam os indivíduos participarem,  

diretamente, de decisões que lhes dizem respeito. O referendum é o único instituto de 

concreta aplicabilidade, mas trata-se de um expediente extraordinário, para circunstâncias 

extraordinárias. 

 No embate entre democracia direta e representativa o autor esclarece que os dois 

não são sistemas alternativos, como se a existência de um pudesse implicar na eliminação 

do outro, mas, sim, são dois sistemas que podem ser integrados, já que nenhum, 

isoladamente, é suficiente para garantir a efetividade da democracia. É possível, segundo 

BOBBIO (Ibid, p.55), “um alargamento da democracia contemporânea, integrando 

democracia direta e representativa e possibilitando a extensão da democratização mediante 

o aumento das diversas instâncias ou espaços nos quais os cidadãos podem exercer seu 

próprio poder”. 

 O mesmo autor faz referência a dois blocos de poderes, descendentes e hierárquicos 

das sociedades complexas, que são, respectivamente, a empresa e a administração pública. 

Na opinião dele, estes não foram sequer tocados pelo processo de democratização, e 

enquanto resistirem às forças que os pressionam, a partir de baixo, a transformação 

democrática da sociedade não poderá ser entendida como obra completa. 

 Para HELD (1987), os limites da democracia participativa residem, entre outros 

aspectos, na ausência de proposições que indiquem um arranjo institucional capaz de 

compatibilizar democracia direta e representativa e, ainda na sua análise, quanto à 

inexistência de vontade ou apatia política da sociedade. 
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 Nos estudos sobre democracia, HELD (1987), ao analisar as diferentes tendências,  

considera o conceito de autonomia como um elemento comum dessas tendências. Esse 

conceito constituiu-se em referência para que ele pudesse propor um novo modelo de 

democracia. A autonomia, sugere o autor, supõe a capacidade de os seres humanos de razão 

autoconscientes serem auto-reflexivos e autodeterminantes. Ela envolve: 

 a capacidade de deliberar, escolher, agir de acordo com diferentes linhas de ação 

tanto na vida privada quanto na pública. O princípio da autonomia pode ser 

afirmado como se segue: os indivíduos deveriam ser livres e iguais na 

determinação das condições de suas próprias vidas, ou seja, eles deveriam gozar 

de direitos iguais [...] para especificar a estrutura que gera e limita as 

oportunidades disponíveis para eles, na medida em que não definam esta 

estrutura de modo a negar os direitos de outros (1987, p.244) 

 O pensador trabalha com a ponderação a cerca das condições para a participação 

dos cidadãos nas decisões sobre questões que sejam importantes para eles. Critica tanto o 

liberalismo quanto o socialismo pela impossibilidade de garantirem condições para 

implementação do princípio da autonomia, tarefa que considera vital. Para ele, democracia 

é um processo dual que implica tanto a transformação do Estado quanto da sociedade civil. 

 O autor anota como premissas essenciais à vida democrática a aceitação do 

princípio da divisão entre o Estado e a sociedade civil e a noção de que o poder de tomar 

decisões deve ser livre de desigualdades. Essas premissas se traduziriam em direitos iguais 

de gozar das condições para uma participação efetiva, compreensão iluminada, definição da 

agenda política além, é claro, do direito de votar. 

 Na perspectiva da justiça social, o Estado deveria assegurar igualdade formal 

perante a lei, mas, fundamentalmente, em garantir aos cidadãos capacidade real (educação, 

saúde, habilidades e recursos) para tirar vantagens das oportunidades disponíveis. Quanto à 

sociedade civil, deveria, progressivamente, desenvolver a autonomia na medida em que ela 

é a possibilidade que garante um processo coletivo de tomada de decisões. 

 O modelo proposto por HELD (1987) é bastante incisivo na proposição da 

democracia, indo para além do seu conteúdo formal e procedimental, embora tenha sido 

bastante idealista na consideração de que somente a circunscrição institucional da 



 62

autonomia libertaria a democracia participativa das desigualdades e das restrições impostas 

pela apropriação privada do capital. 

 Se outras tendências se detêm no estabelecimento das regras que configuram o 

processo democrático, como o fazem preferencialmente os elitistas, ou no modo de 

operacionalizá-la, como indicam os participacionistas, mais preocupados com os processos 

de tomada de decisões coletivas e sua extensão aos mais diversos níveis de convivência 

social, o autor ultrapassa tais perspectivas. Sem negar a incorporação desses elementos, sua 

proposta privilegia a igualdade. Essa igualdade, contudo, estaria relacionada à propriedade 

produtiva, e não exigiria uma rigorosa dedicação a condições iguais quanto a itens que se 

escolhe consumir na vida diária. Como argumenta:  

 as pessoas deveriam ter, pelo menos, a quantidade mínima de recursos exigida 

para o exercício de seus direitos, recursos que poderiam estar disponíveis, entre 

outras coisas, por meio de uma renda garantida para todos os adultos, 

independente de estarem envolvidos no trabalho assalariado ou no trabalho 

doméstico (Ibid., p.265). 

 Essa teoria parece perfeitamente compatível com os valores e estratégias inerentes a 

uma sociedade democrática, principalmente com sua concepção democrática de 

democracia. Quando trabalha a idéia de igualdade de condições, entretanto, sinaliza para 

uma compreensão liberal de igualdade. A defesa de condições igualitárias, não implica a 

constante e incessante dedicação a condições iguais, conforme esclarece o autor: “Quais 

exatamente os bens e serviços seriam distribuídos é uma questão que os próprios cidadãos 

teriam de decidir, dentro da estrutura definida pelo princípio da autonomia”.(Ibid., p.267). 

Conclui-se, portanto, que as propostas de democratização do autor não intencionam a 

superação das sociedades de classes, nem na redução das desigualdades econômicas, mas 

trata-se apenas de igualdade organizativa dos grupos sociais. 

  SANTOS (2002) observou que ocorreram vários debates em torno da democracia 

durante o século XX. Segundo ele, foram intensas as disputas em torno da questão 

democrática travada ao final de cada uma das guerras mundiais e ao longo do período da 

guerra fria. Os debates que predominaram durante a primeira metade do século foram sobre 

a desejabilidade da democracia como forma de governo. Pensadores como WEBER, 1919; 

KELSEN, 1929 e SCHUMPETER, 1942, entre outros, são apontados como defensores de 
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uma democracia limitada pois, durante muitos séculos ela tinha sido considerada, 

consensualmente como perigosa e, por isso, indesejada. O perigo consistia em atribuir o 

poder de governar a grande massa da população considerada ignorante, iletrada e inferior 

social e politicamente. 

 Predominou o ideal democrático como forma de governo. A proposta que se tornou 

hegemônica implicou em restrições às formas de participação e soberania, ampliadas em 

favor de consensos sobre procedimentos eleitorais para a formação de governos, conforme 

propunha SCHUMPETER. 

 Um segundo debate se desenvolveu após a segunda guerra mundial. Foi sobre a 

questão da compatibilidade, ou da incompatibilidade, das democracias e do capitalismo. 

Um conjunto estrutural explicaria a baixa densidade democrática e os países sem propensão 

democrática: o papel do Estado nos processos de modernização e sua relação com as 

classes agrárias; as relações entre os setores agrários e os setores urbanos e o nível de 

ruptura provocado pelo campesinato ao longo dos processos de modernização.  

 De acordo com (SANTOS, 2002), um país não era considerado democrático, nem 

poderia vir a ser, senão pelas mudanças das condições que neles prevaleciam. Ou seja, se 

esse país não passasse pela revolução industrial capitalista e por todo o processo a ela 

associado, tais como urbanização, formação de novas classes sociais, progresso econômico 

e social. Esse debate já havia sido antecipado por Rousseau, quando afirmava no contrato 

social que só poderia ser democrática uma sociedade onde não houvesse ninguém tão pobre 

que tivesse que se vender e ninguém tão rico que pudesse comprar alguém. 

 Uma outra questão debatida nesse período foi sobre as virtualidades distributivas da 

democracia. Tal debate partia do pressuposto de que, à medida que certos países venciam a 

batalha pela democracia, junto com a forma de governo, eles passavam a usufruir de  certa 

propensão distributiva caracterizada pela chegada da social democracia ao poder. Haveria 

uma tensão entre capitalismo e democracia, tensão essa que, depois de resolvida a favor da 

democracia, colocaria limites à propriedade e implicaria em ganhos distributivos para os 

setores desfavorecidos. 

 Os marxistas entendiam que a democracia ficaria descaracterizada mediante essa 

solução, e que não seria possível democratizar a relação fundamental em que se assentava à 
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produção material, a relação entre capital e trabalho. Como resultado desse debate nasceu a 

discussão sobre modelos alternativos ao modelo liberal de democracia: a democracia 

participativa, a democracia popular nos países do Leste Europeu, a democracia 

desenvolvimentista nos países recém-chegados à independência. 

 A discussão política sobre democracia mudou os termos do debate na última década 

do século XX. Para além da discussão sobre os impedimentos estruturais da democracia, 

observamos a existência de muitos países com enormes variações sobre o papel do 

campesinato e nos seus respectivos processos de urbanização que implantaram a 

democracia liberal elitista. A questão hoje não é mais saber se um país está preparado para 

exercer a democracia, mas saber que um país se prepara por intermédio da democracia. 

Portanto, ruíram as análises que associavam a democracia ao desenvolvimento estrutural do 

capitalismo. 

 Constatamos também na década de 1980 o desmonte do Estado do bem-estar social 

e, com os cortes das políticas sociais, também parecem invalidadas as teses acerca dos 

efeitos distributivos irreversíveis da democracia. 

 A expansão global da democracia representativa elitista que acompanhou o processo 

da globalização econômica, nas últimas três décadas do século XX, atingindo países do 

Leste Europeu, África e América Latina coincidiu com uma crise nos países centrais onde 

mais se tinha consolidado. Essa crise ficou conhecida como a da dupla patologia: a 

patologia da participação, sobretudo com o aumento dramático do absenteísmo; e a 

patologia da representação, pelo fato de os cidadãos sentirem-se cada vez menos 

representados por aqueles que elegeram. 

 Com o fim da guerra fria e com o fortalecimento do processo de globalização nas 

décadas de 1980 e 1990, houve necessidade de reavaliar e de questionar a questão da 

homogeneidade das práticas democráticas que se pautavam pelo modelo representativo 

liberal. Paradoxalmente, o processo de globalização suscita uma ênfase na democracia local 

e nas variações da forma democrática no interior do Estado nacional, permitindo a 

recuperação de tradições participativas em países do hemisfério sul.  
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2.2.1 - Concepções não-hegemônicas da democracia na segunda metade do século XX 

 Os teóricos da democracia não-hegemônica mantiveram a resposta procedimental ao 

problema da democracia da concepção hegemônica. Entretanto, vincularam procedimentos 

às formas de vida. Entenderam a democracia como forma de aperfeiçoamento da 

convivência humana. Segundo alguns desses autores (LEFORT, CASTORIADIS, e 

HABERMAS) referenciados por SANTOS (2002, p.50), a democracia é uma gramática de 

organização da sociedade e da relação entre Estado e sociedade. Esses autores negam as 

concepções substantivas de razão e as formas homogeneizadoras de organização da 

sociedade, reconhecendo a pluralidade humana enfatizam a criação de uma nova gramática 

social e cultural, o entendimento da inovação social articulada com a inovação institucional, 

possibilitando, com isso, nova institucionalidade democrática. 

 A democracia não constitui um mero acidente ou uma simples obra de engenharia 

institucional. Trata-se de perceber que a democracia é uma forma sócio-histórica e que tais 

formas não são determinadas por quaisquer tipos de leis naturais. Portanto, a racionalidade 

democrática sempre implicará em rupturas com tradições estabelecidas, e, portanto, a 

tentativa de instituição de novas determinações, novas normas e novas leis. Pensar a 

democracia como ruptura positiva na trajetória de uma sociedade implica em abordar os 

elementos culturais dessa mesma sociedade.  

 Na compreensão de SANTOS (Ibid., p.52), Jurgen Habermas foi o autor que abriu o 

espaço para que o procedimentalismo passasse a ser pensado como prática social e não 

como método de constituição de governos. Habermas propôs uma questão fundamental no 

debate democrático contemporâneo: a condição de publicidade capaz de criar uma 

gramática societária, ou seja, a esfera pública é um espaço no qual os indivíduos podem 

problematizar em público as condições de desigualdades na esfera privada. As ações 

públicas dos indivíduos permitem-lhes questionar as suas exclusões dos arranjos políticos 

através de um princípio de deliberação societária – “apenas são válidas aquelas normas-

ações que contam com o assentimento de todos os indivíduos participantes de um discurso 

racional”. Portanto, o procedimentalismo democrático não pode ser entendido apenas como 

um método de autorização de governos, mas como forma de exercício coletivo de poder 

político. Dessa forma, recuperam-se as relações entre procedimentalismo e participação, 
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bastante enfatizadas nos países do hemisfério Sul, no final do século XX. Tal fato nos 

interessa diretamente, pois está associado com nosso objeto de pesquisa, tendo em vista que 

os conselhos municipais podem ser entendidos como arranjos institucionais que 

possibilitam a publicidade das questões educacionais da cidade além de mobilizar 

interesses, principalmente aqueles associados aos direitos e à transparência na gestão dos 

governos locais. 

 Um segundo elemento proposto para o debate democrático contra-hegemônico é o 

papel dos movimentos sociais na institucionalização das diversidades culturais.  Diversos 

autores passaram a considerar, a partir da teoria dos movimentos sociais, o fato de a política 

envolver disputas sobre um conjunto de significações culturais. Essas disputas levam a uma 

ampliação do campo político no qual ocorreriam também disputas pela re-significação das 

práticas democráticas hegemônicas. Ou seja, os movimentos sociais buscavam a ampliação 

do político, a transformação das práticas dominantes, o aumento da cidadania e inserção na 

política de atores sociais excluídos. A literatura sobre re-significação das práticas 

democráticas teve impacto nas discussões sobre democracia na América Latina, nos anos 

de 1980, onde passou a considerar a inserção de novos atores na cena política, instaurar 

disputas pelo significado da democracia e a constituir novas gramáticas sociais.  

 O debate sobre a questão da relação entre procedimento e participação social foi 

recolocado e, devido à grande participação dos movimentos sociais nos países da América 

Latina, que tratavam de questões de gênero, raça, etnia e privatismo na apropriação dos 

recursos públicos, colocaram na ordem do dia a necessidade de uma nova gramática social 

e de novas formas de relação entre Estado e sociedade.  

 O aumento da participação social também levou a uma redefinição sobre a 

adequação da solução não participativa e burocrática ao nível local. Muitas experiências 

nos países do hemisfério sul recém-democratizados comprovam que o êxito da participação 

está baseado na criatividade dos atores sociais que promovem uma nova institucionalidade 

democrática. 

 SANTOS (2002) constata que os processos de libertação e de redemocratização nos 

países do hemisfério Sul têm, em comum, a percepção da possibilidade de inovação 

mediada pela participação de atores sociais diversos em processos de tomadas de decisões, 
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incluindo a colocação de temáticas e problemas até então ignorados nas agendas políticas, 

principalmente em governos locais.  Esses processos tendem a ser objeto de intensas 

disputas políticas e, segundo o autor:  

                                       as sociedades capitalistas, sobretudo nos países centrais, consolidaram uma 

concepção hegemônica de democracia, a concepção da democracia liberal com a 

qual procuraram estabilizar a tensão controlada entre democracia e capitalismo. 

Essa estabilização ocorreu por duas vias: pela prioridade conferida à acumulação 

de capital em relação à distribuição social e pela limitação da participação 

cidadã, tanto individual, quanto coletiva, com o objetivo de não sobrecarregar 

demais o regime democrático com demandas sociais que pudessem colocar em 

perigo a prioridade da acumulação sobre a redistribuição (Ibid., p.59). 

 Diante dos perigos da expansão e da radicalização da democratização, 

principalmente com a inclusão de atores sociais antes excluídos, e de novas demandas 

sociais, as elites excludentes ou elites metropolitanas começaram a combater frontalmente 

ou descaracterizar os processos participativos por via da cooptação dos grupos 

superincluídos ou pela  integração em contextos institucionais que retiram o seu potencial 

democrático e de transformação das relações de poder. Essa situação, segundo (SANTOS, 

Ibid., p.61), revela a vulnerabilidade e a ambigüidade da participação, pois pode ser 

transformada em instrumentos de controles sociais organizados de cima para baixo, no qual 

os atores hegemônicos encontram novas formas de prevalecer sobre os interesses e sobre os 

atores subordinados, com menos capital político ou de organização. 

 

2.3 - A democracia brasileira 

 Estudando o processo de transição do regime militar para a democratização 

brasileira, AVRITZER (1995) conclui que democracia não é apenas a ausência do 

autoritarismo. O autor entende que a democratização é um processo mais longo de 

transformações das culturas políticas e das relações entre Estado e Sociedade Civil. Embora 

tenhamos a garantia de uma institucionalidade democrática (operação das instituições e do 

sistema político), persistem , ainda, comportamentos não-democráticos das elites marcados 

por estratégias patrimonialistas ou corporativistas e, somados a isso, rejeições às cidadanias 

civil e social que constituiriam as bases de uma sociedade democrática. 
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 Criticando as teorias de transição, o autor aponta um aspecto não levado em conta 

por elas. Refere-se ao surgimento de um conflito entre continuidade e renovação, no nível 

das práticas dos atores políticos e sociais. Existe uma cultura política não-democrática que 

se entrelaça com a institucionalidade democrática. “As práticas dominantes [...] não são 

puramente democráticas nem puramente autoritárias. Podemos, portanto, supor a existência 

de duas culturas políticas e apontar as disputas entre elas no interior do sistema político” 

(AVRITZER, 1995, p.113). 

 De acordo com tal concepção, a democratização deve ser entendida como a 

interligação da livre operação do sistema político com o sistema de normas, valores, 

crenças e tradições culturais que predominam no interior desse mesmo sistema político  e a 

introdução de práticas democráticas, conduz, na melhor das hipóteses, à disputa entre duas 

diferentes culturas políticas: uma caracterizada pelo autoritarismo, elitismo, exclusão 

social, pela privatização do espaço público e outra marcada por características como a 

participação de diferentes atores sociais no processo político, transparência das políticas 

públicas, cultura política marcada pelo diálogo e pelo consenso, etc No estudo sobre 

democracia brasileira é necessário considerar os locais da estrutura do Estado e do sistema 

político que favorecem a permanência de práticas não democráticas, além de considerar a 

cultura política anterior ao período histórico do processo de democratização. 

 Para o referido autor, abordar o fenômeno da democratização implica em  

considerar as ações coletivas, as culturas políticas dominantes no interior de uma dada 

sociedade, as mudanças provocadas pela introdução do mercado e do Estado moderno em 

um determinado país e as formas de reação das sociedades ao funcionamento das 

instituições sistêmicas. Isso supõe que as análises do processo de democratização, no 

Brasil, incorporem, para além das instituições políticas, as formas de ação social que 

garantiriam a democracia ao longo de um processo de modernização societária. Como 

lembra AVRITZER (Ibid., p.115) “o que haveria, no Brasil pós 1985, seria, precisamente, 

um conflito entre as forças societárias, que entendem a sociedade como autônoma e 

procuram limitar as forças do Estado e do mercado, e as forças sistêmicas, que resistem a 

qualquer forma real de limitação de seu poder”. 
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 Dessa maneira, o critério para entendermos democratização seria a transformação da 

sociedade em um local de produção do poder, ou seja, a capacidade de a sociedade se 

constituir em uma arena autônoma e limitar o poder dos subsistemas econômicos e 

administrativos.  

 Considerando que a democracia na América Latina é marcada por uma concepção 

elitizada da democracia, tal como o elitismo clássico (burocrático) entendia o sistema 

político como restrito a uma disputa eleitoral entre as elites, cabendo às massas apenas o 

papel de mobilizar apoios políticos às diferentes propostas eleitorais, AVRITZER (1996) 

sugere alguns pontos para melhor compreendermos a democracia: a) substituição da teoria 

das elites por uma teoria que considere a separação entre a esfera pública e privada; b) a 

substituição de uma teoria da manipulação por uma teoria de ação coletiva; c) a substituição 

de uma teoria poliárquica das instituições por uma concepção dual da política, ou seja, no 

sentido de que a dialógica própria dos movimentos e associações civis e as lógicas 

institucionais, próprias às sociedades políticas, possam ser complementares; d) a 

substituição de uma teoria estruturalista da cultura por uma teoria articulatória da cultura, 

inserindo, nas análises sobre democratização, a cultura dos novos atores e não apenas as 

práticas de dominação das elites. 

 As considerações anteriormente pautadas nos levam a ampliar o marco referencial 

no qual a democracia é pensada de tal maneira que possamos superar a competição 

democrático-elitista e considerarmos um sistema democrático mais institucionalizado e 

participativo no qual a sociedade civil e os governantes estejam integrados. Dessa forma 

entendemos a democracia como prática societária, tendo os atores políticos como artífices 

do processo de democratização. 
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CAPÍTULO 3 – POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO NO ESTADO NEOLIBERAL 

 Minha intenção é apontar, neste capítulo, como os conceitos de participação e 

descentralização que fazem parte do ideário dos movimentos populares, podem ser 

transvestidos e apropriados estrategicamente pelo Estado neoliberal. As políticas de  

participativas e descentralizadoras podem ser utilizadas como mecanismos de 

gerenciamento administrativo-financeiro, tendo como intenção a redução de gastos e a 

formação de sistemas de ensino mais produtivos em detrimento da construção da ordem 

democrática e da extensão da garantia do direito à educação pública e gratuita. 

 No mesmo capítulo, discuto o processo de criação e implantação dos conselhos na 

área da educação e, mais especificamente, enfatizo as contradições e os limites de ação 

política dos conselhos municipais de educação para se produzir o controle social sobre o 

Estado numa perspectiva de democratização e de garantia do direito à participação e à 

educação, conforme previsto na própria Constituição federal. 

 

3.1.- Descentralização e participação  

 Neste texto analisaremos os temas da descentralização e da participação, entendidos 

como estratégias de gestão dos sistemas de ensino, bem como, vincularemos esses 

procedimentos com a criação dos Conselhos Municipais de Educação. Essas duas 

categorias foram bastante propagadas nas políticas públicas que marcaram as reformas 

educacionais nas últimas duas décadas. Pretendemos seguir uma perspectiva crítica e 

cultural na compreensão dos mecanismos e dos processos que envolvem essas reformas 

educacionais, que vão além das dimensões econômicas e políticas. Elas constituem uma 

nova cultura política que direciona as relações entre Estado e sociedade civil. O conceito de 

cultura, aqui utilizado, direciona-se para a compreensão dos sentidos e dos modos de 

pensar, entender, realizar e justificar as ações cotidianas e os processos institucionais e 

sociais. Em nosso estudo buscamos entender como os conselhos e as instituições escolares, 

compreendidos como unidades de gestão que sofreram influências ideológicas, políticas e 

culturais provocadas por mudanças ocorridas na reestruturação do Estado capitalista. 

  Essas categorias, anteriormente referenciadas, são apontadas pelo discurso 

neoliberal como condição para a promoção da qualidade em educação e para a 
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democratização dos sistemas de ensino. Pretendemos elencar alguns aspectos e mecanismos 

de gestões administrativas e destacar algumas críticas que permeiam os discursos e as 

práticas da descentralização e da participação, entendidos como marcas principais das 

políticas públicas e das reformas educacionais que se impuseram em vários países na 

década de 1980 e, no Brasil principalmente a partir da década de 1990. 

 Como apoio teórico, utilizaremos as análises de CASASSUS (1999), ANDERSON 

(2002), BALL (2001), DAGNINO (2002) e GOHN (2005), autores que, em suas pesquisas, 

colocam como foco as reflexões e os apontamentos críticos sobre as duas categorias 

evidenciando possíveis distorções ou utilização com intenções não declaradas de práticas 

de participação e de descentralização. 

 A observação inicial que fazemos sobre participação e descentralização é que são 

medidas políticas interdependentes e que se complementam. No processo de 

descentralização supõe-se a participação e, portanto, a concessão de maior autonomia para 

instâncias inferiores dos sistemas educacionais que se expandem até as unidades escolares. 

Por outro lado, não há possibilidade prática de participação em sistemas centralizados e 

hierárquicos baseados no autoritarismo e na burocracia. 

 Ninguém poderia se opor, em princípio, a essas duas medidas políticas que 

marcaram as reformas educacionais em vários países europeus, tais como: Inglaterra, 

França, Espanha entre outros e países como Estados Unidos, Chile, Brasil, Argentina por 

exemplo, num movimento que começou na década de 1980 e se estende até nossos dias.  

         As pesquisas e as obras dos autores anteriormente referidos demonstram, entretanto, 

que a linguagem da participação e da descentralização aponta para a tentativa de construção 

de uma cultura de “quase mercados”, ou seja, de fazer funcionar os sistemas educacionais 

com princípios mercadológicos. 

  A liberdade de escolha de escolas instaladas em alguns países, a possibilidade de 

interferir nas decisões escolares por intermédio dos conselhos de escolas ou nos conselhos 

municipais; a política de qualidade da educação baseada em resultados; investimentos 

baseados no custo-benefício e no valor de investimento por aluno são elementos que 

evidenciam a construção de uma cultura de mercado para a educação, processos esses, que 

se colocam na contramão do que se pretendia em décadas anteriores, onde a Educação era 
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entendida como direito do cidadão e como condição para a socialização e para construção 

de uma sociedade democrática. 

 Fica claro que os governos neoliberais se apropriaram do discurso da 

descentralização e da participação, anteriormente usados pelos movimentos populares e 

pelos sindicatos dos profissionais da educação para protestar e para exigir mudanças nos 

sistemas burocráticos e centralizados. Não queremos afirmar que esses sistemas eram 

melhores que os atuais, pois também excluíam milhões de brasileiros do acesso à educação 

e à formação democrático-cultural. Essa apropriação indevida do discurso e da linguagem 

da “esquerda” formou a chamada “simbiose” cultural e ideológica que serve para confundir 

e para convencer a sociedade a aceitar e a acreditar nas reformas educacionais dos anos de 

1990 (no caso brasileiro). Como justificativas para essas reformas, utilizavam-se da 

necessidade de agilidade dos sistemas educacionais e da busca de melhor qualidade de 

ensino das unidades escolares e para a democratização dos sistemas.  

 Poucos anos após o estabelecimento e da implementação desses princípios nos 

sistemas educacionais brasileiros podemos perceber que as reformas resultaram no 

sucateamento da educação que aos poucos deixou de ser um direito e passou a funcionar de 

acordo com os mecanismos do mercado. A propagada “qualidade da educação” e as 

democratizações muito defendidas nas duas gestões do ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso não atingiram a grande maioria dos estudantes das camadas populares que estudam 

nas escolas públicas, assim como a democratização não se tornou práxis na maioria das 

comunidades educacionais. Pelo contrário, acirrou-se a separação entre escolas públicas e 

privadas, ou seja, entre aqueles que podem pagar e os excluídos do mercado educacional 

que precisam se contentar com a oferta de uma educação insatisfatória que não atende às 

necessidades fundamentais das classes populares brasileiras.  

 É preciso reconhecer que na última década, com as reformas educacionais e com os 

avanços da Lei de Diretrizes e Bases Nacional16 a educação nacional teve progressos em 

relação à garantia de recursos vinculados constitucionalmente, definição clara do que são 

despesas de manutenção e desenvolvimento, universalização do Ensino Fundamental 

obrigatório, definição de um valor mínimo nacional de investimento por aluno e sistema de 

                                                 
16 Lei Federal nº 9394 de dezembro de 1996. 
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complementação financeira da União a estados e municípios, são algumas das melhorias 

que podemos apontar. 

 Entretanto, os investimentos em educação continuam insuficientes e focados no 

Ensino Fundamental. O Plano Nacional de Educação considerou os gastos em um 

percentual de 5% do PIB nacional17 para o ano de 1998, o que não corresponde às 

necessidades reais considerando o aumento das demandas, principalmente na Educação 

Infantil e no Ensino Médio. Os investimentos em tecnologia e formação docente se mantêm 

em níveis irrisórios. A superlotação das salas de aulas, os baixos salários e o baixo nível de 

aproveitamento dos alunos, evidenciado nos mecanismos de avaliação externa dos sistemas, 

comprovam o sucateamento da educação pública.  

 Mesmo a implantação do FUNDEF teria representado a redistribuição da miséria 

(DAVIES, 2004, p. 23) entre os entes federados já que o governo federal não garantiu a 

complementação e sempre estabeleceu valores anuais mínimos muito baixos para o 

financiamento da educação nacional. Somam-se a isso os problemas tradicionais de 

corrupção, burocratização e do clientelismo que minam os recursos e impedem que o 

dinheiro chegue à sala de aula. 

 Segundo a análise de CASASSUS (1999), a descentralização da gestão para os 

municípios e para as escolas, com o propósito de melhorar a qualidade da educação e dessa 

forma possibilitar sua democratização, está sendo proposta como uma estratégia para 

reformar os sistemas educativos nacional, estadual e municipal. Esta estratégia praticada 

em várias regiões do mundo não atinge somente o setor da Educação, é um movimento que 

se inscreve dentro de um processo maior de reformas das gestões públicas orientado para 

aumentar a “competitividade sistêmica” das nações num contexto de globalização 

dominado pelas forças do mercado. 

 Ao estudar esses processos de mudanças nas relações econômicas e políticas 

internacionais, é preciso discutir sobre o papel que deve exercer o Estado, em particular no 

que tange à governabilidade frente à autonomia cada vez maior das forças do mercado e 

dos processos de diferenciação da economia na sociedade. Os Estados monopolistas e 
                                                 
17 Fonte: Plano Nacional da Educação, 2001, p. 87.  
    DAVIES (2004, p. 130-147), descreve os percentuais e os montantes investidos considerando os  
municípios, estados e União. 
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centralizadores se transformam em freios para o desenvolvimento das nações. Em 

conseqüência, tornam-se necessárias novas formas de estruturação de mecanismos de 

governabilidade (gestão) do Estado, levando-se em conta as forças operantes da sociedade 

em um contexto mercadológico. 

 Na década de 1990, era evidente a necessidade de reexaminar o papel do governo e 

de redesenhar as formas das gestões públicas. O modelo caracterizado pelas organizações 

centralizadas, burocráticas e com perspectiva administrativa precisava ser substituído por 

outro, caracterizado por uma organização com maior descentralização e dinâmica do 

mercado, fundamentado numa perspectiva de gestão. 

  A estratégia de descentralização se tornou, portanto, um eixo da reforma mais 

ampla da reestruturação do Estado e do processo de governabilidade. Essa reforma 

começou em países com tradição de Estado descentralizado como Inglaterra, Austrália, 

Nova Zelândia, Estados Unidos e Canadá. Depois atingiu países com tradição de Estado 

centralizado como a França e alguns países da América Latina como a Argentina, Chile, 

México e Brasil. 

 A política de descentralização que marcou as reformas da Educação, na década de 

1990, tinha no ideário neoliberal a função de promover a qualidade da educação. De acordo 

com a opinião de CASASSUS (1999), ao se descentralizar em direção às unidades da base 

de execução dos serviços ocorre um movimento de natureza política, pois deixa dúvida 

sobre quem controla e quem se faz responsável pelo sistema educativo, e pelo que nele 

acontece em termos de sucesso ou do fracasso. A responsabilidade é do Estado ou da 

sociedade civil? Ou poderíamos, ainda, afirmar tratar-se de uma responsabilidade 

compartilhada? 

 Além das implicações políticas e econômicas decorrentes da descentralização, 

também é necessário fazer uma análise nas perspectivas das teorias de gestões. De acordo 

com a teoria gerencial é preciso adotar o pragmatismo das dinâmicas do mercado, maior 

flexibilização nos processos de gestões e maiores ligações entre as escolas e as 

comunidades visando ao principal objetivo das reformas, às melhorias da qualidade da 

educação e às viabilidades econômicas dos sistemas de ensino, vinculadas diretamente às 

teorias gerenciais com a qualidade da educação.  
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 Fica claro que a política de descentralização para os municípios e unidades 

escolares, espaços onde são oferecidos e executados os serviços da educação, deve ser 

entendida dentro de um processo de racionalização e de redefinição do papel do Estado. 

 Esse processo deixa bastante evidente uma tensão política sobre quem controla e 

quem se responsabiliza pelos êxitos ou pelos fracassos desses serviços. 

 A descentralização, embora seja um dos eixos principais da política educacional, 

paradoxalmente, precisamos evocar a centralização. Precisamos entender a descentralização 

e a centralização não como dois conceitos isolados mas como conceitos que se 

complementam e se articulam para analisarmos as políticas públicas em educação. Esse 

paradoxo é visível na estratégia política dos governos neoliberais que descentralizam a 

operacionalização e a responsabilização mas centralizam as orientações curriculares, as 

avaliações dos sistemas educacionais e os controles sobre o financiamento. 

 Como apregoa CASASSUS (1999), não se pode mais caracterizar os sistemas 

educativos como centralizados ou descentralizados, mas em forma de redes. Nos processos 

de redefinição dos papéis do Estado e de racionalização das gestões, o Estado central passa 

a desempenhar as tarefas de definição de políticas públicas, regulador dos processos das 

redes produtoras e também da criação de agências auto-reguladoras. Na base do sistema, os 

municípios e as unidades escolares desempenharão as tarefas de produção de resultados, 

execução dos currículos nacional, elaboração de parcerias e até de complementação dos 

financiamentos, além da prestação de contas mediante sistemas de avaliações externos. 

 Para que se torne possível a auto-regulação das unidades escolares e dos sistemas 

intermediários é necessária a participação, entendida como processo que viabilize  maiores 

controles dos cidadãos sobre as práticas educativas. Desse modo, é mister a abertura de 

novos espaços de participação que funcionem como locais de legitimação e de 

conscientização para uma prática de Educação auto-referida. Às comunidades educacionais 

caberia apenas a execução das ações, posto que as decisões sobre políticas públicas e de 

planejamentos educacionais já teriam ocorrido no sistema central (Estado). 

 Na opinião de BALL (2001), a participação dos profissionais da educação, dos pais 

e dos alunos nas gestões escolares e nas gestões municipais, propagadas como processos de 

autonomia, ou seja, de desenvolvimento da capacidade de tomar decisões e executar ações, 
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esconde o desenvolvimento de uma nova cultura de administração na educação pública, 

agora orientada pelo gerencialismo. De acordo com essa teoria, as instituições e os sujeitos 

desenvolvem a consciência e os mecanismos de autocontrole das ações e dos processos. No 

caso das escolas, o autocontrole surge, mesmo que de forma não declarada, orientado pelos 

resultados aferidos nas avaliações do ensino-aprendizagem e através da “referência 

curricular nacional”. Nos municípios se faz a partir da lei de responsabilidade financeira, 

descaracterizando o sentido político da Educação. 

 Esse processo não corresponde ao sentido e aos princípios da democracia 

participativa que entendem a gestão como mediação para a realização de objetivos 

políticos, exercício da cidadania e emancipação dos participantes. Embora se trabalhe com 

objetivos e metas a gestão democrática enfatiza o processo, a socialização e a produção de 

conhecimentos socialmente contextualizados e politicamente comprometidos. A gestão e o 

financiamento são instrumentos e condições para a realização dos fins e não meios de 

controle e de padronização dos serviços. 

 As avaliações externas, com a subseqüente classificação e divulgação pública dos 

resultados das unidades, estimulam a concorrência entre as instituições escolares e as leva a 

referendar suas práticas pedagógicas na proposta oficial de currículo (Parâmetros 

Curriculares Nacional) do governo federal, instrumento utilizado como base para a 

elaboração das provas externas e da  aferição de resultados. 

 Considerando-se o que afirma BALL (2001), a política educacional centrada no 

gerencialismo é, ao mesmo tempo, meio e fim do processo de reforma e não apenas um 

movimento de mudança estrutural ou técnico; sendo também cultural e ideológico. A 

gestão como sinônimo de eficiência é considerada a melhor maneira de dirigir os sistemas 

municipais e as próprias escolas. E, na medida em que abarca um caráter empresarial e 

mercantil, separa essas unidades da cultura do bem-estar social em detrimento de uma 

cultura de custo-benefício e de produtividade.  

  Para o autor, os principais instrumentos de gestão são os planos municipal e escolar 

por meio dos quais os gestores e os professores estabelecem objetivos e metas 

quantificáveis com prazos definidos. Na medida em que as tarefas de planejamento são 

elaboradas pelas comunidades escolares, o Plano pode tornar-se um eficiente instrumento 
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de disciplinamento do trabalho, uma vez que exigirá de seus autores e de seus atores  

cumprimento das metas, dos  objetivos e dos  resultados previstos,  impondo-se como um 

instrumento tático no que concerne à “autonomia” nas unidades do sistema,  conseguindo 

dessa forma,  mudanças culturais e ideológicas. Neste aspecto corrobora-se o controle do 

Estado central perante a política de “gerenciamento à distância”. 

  ANDERSON (2002) faz variadas críticas às reformas participativas. Com base nos 

discursos e nas práticas de participação, que nas últimas décadas invadiram as instituições 

educacionais em várias regiões do mundo, percebe-se que a linguagem de participação tem 

afetado o discurso educacional em muitos níveis: administração escolar autônoma e 

participativa, investigação participativa, participação dos pais e da comunidade na vida 

escolar e participação dos educadores nas decisões são alguns elementos do discurso que 

prega o empowerment das comunidades escolares. A participação vista como antídoto da 

cristalizada burocracia hierárquica e da excessiva especialização tem forte apoio das 

autoridades locais, dos diretores de escola, dos educadores e do público em geral. 

 Estudos de casos realizados sugerem que a estrutura de gestão compartilhada pode 

não resultar em uma participação significativa nas decisões. Pelo contrário, pode resultar 

numa “colegialidade” artificial. Muitos educadores já se manifestaram desmotivados em 

investir tempo em esquemas de participação que não consideram autênticos. Nos meios 

industriais os trabalhadores estão mais conscientes de que suas participações, e de que seus 

poderes, se resumem somente sobre as decisões de suas tarefas. Esses trabalhadores estão 

conscientes também que suas organizações sindicais estão sendo quebradas, suas empresas 

reduzidas, seus postos de trabalho transferidos para outras regiões e seus salários e 

benefícios cortados. Pode-se concluir, então, que existe um movimento de perda do poder 

em lugar de aumento do mesmo a partir das denominadas reformas participativas. No caso 

da Educação há aumento de famílias e de comunidades pobres que, em vez de lutarem por  

participações mais autênticas,  que lhes garantam  direitos à cidadania, estão abandonando a 

luta e buscando os bônus (vouchers) que lhes permitam escolher as escolas que desejam. 

 ANDERSON (2002) defende, ainda, posturas de participações mais autênticas 

(profundas e autônomas) em lugar de participações cínicas e artificiais.   Embora critique os 

atuais esquemas de participação, por serem instrumentos de dominação e cooptação, 
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concorda que precisam ser tomados como desafios, acenando para possibilidade de 

transformação, tendo em vista a criação de novos espaços públicos.  

 Numa perspectiva crítica, conclui-se que muitas das propostas de participação se 

inscrevem no paradigma de democracia liberal ou representativa. Ou, ainda, confundem a 

democracia com livre escolha, que é um dos principais valores do capitalismo de mercado. 

Nesses casos, a participação se faz à distância pelo voto em representantes, ou localmente, 

por intermédio da livre e consentida escolha do consumidor. Por outro lado, a participação 

autêntica está ancorada no conceito de democracia radical (com base em políticas de 

igualdades sociais e de identidades políticas). Esse conceito responde, de modo mais 

adequado, aos problemas de uma sociedade crescentemente pluralista e, conforme aponta o 

autor, referindo-se a DEWEY18, “o futuro da democracia depende da existência de espaços 

sociais locais nos quais os atores sociais podem aprender e exercitar a capacidade de 

diálogo e debate necessário para o desenvolvimento de uma autêntica cidadania”.  

 No conceito de ANDERSON (2002), os fins últimos da participação devem ser a 

constituição de uma cidadania democrática e da justiça redistributiva para os grupos 

desfavorecidos ou, em termos educacionais, de níveis de aproveitamento igualitários e com 

resultados sociais e acadêmicos idênticos para todos os estudantes. 

 Quando se limita o discurso da participação à efetividade e à produção da 

autonomia local e escolar ignoram-se os modos como a Educação se insere em estruturas 

crescentes de desigualdades. As atuais políticas de descentralização e de participação 

tendem mais a fracassar. Ou, o que é pior, a exacerbar desigualdades sociais em vez de 

aliviá-las. Esse processo é bem visível em bairros ou em regiões pobres e marginalizadas 

dos EUA, onde a classe média alta estabelece estratégias de segregação racial ou social 

usando mecanismos de mudança dos filhos para escolas pagas, ou interferindo por meio da 

participação nas escolas de tal forma que estas atendam mais aos seus interesses de classe 

média branca. 

 O discurso da participação aparece ainda como legitimador para alguns teóricos 

críticos. Para HABERMAS, por exemplo,  

                                                 
18 O FILÓSOFO John Dewey (1859-1952), entre outra obras escreveu “Democracia e educação” em 1916. 



 79

                           é possível “identificar uma crise de legitimidade no sistema capitalista tardio 

que se tem  manifestado nos sistemas econômico, político e cultural da 

sociedade. Na atualidade, na medida  em que os modelos neoliberais ganham 

influência global, e que o papel mediador do Estado de bem-estar retrocede, a 

crise de legitimidade tem se intensificado. Embora a ganância das corporações e 

a produtividade no trabalho aumentem dia a dia, os salários, benefícios sociais e 

estabilidade no trabalho diminuem. Este sistema global do capitalismo 

desregulado tem criado uma nivelação para baixo das condições ambientais, de 

trabalho e sociais. Muitos teóricos vêm a crise como um produto das 

contradições entre a acumulação do capital e a legitimidade. O Estado tem que 

promover a acumulação do capital, acumulação que, em uma estrutura capitalista 

sempre gera desigualdades. Ao mesmo tempo, o Estado deve promover e manter 

a legitimidade em todo o sistema político e econômico. (1989, p. 98)”. 

 Com relação à legitimação e a solução de conflitos, decorrentes dos ajustes e das 

reduções propostas de forma massiva pelo poder central, a descentralização e a participação 

podem funcionar como mecanismos de pulverização, ou seja, de transferir os conflitos e as 

decisões para as instâncias mais baixas do sistema. Com isso o poder central ganha 

legitimidade democrática e desfaz as críticas que os ajustes suscitam. 

 De acordo com ANDERSON (2002), a participação nas instituições pode funcionar 

como práticas disciplinatórias e como tecnologias de autocontroles. Isso se faz por meio do 

direcionamento profissional que se orienta para a melhoria das competências dos 

educadores e para o aumento da tomada de decisões nas escolas, produzindo-se falsas 

simulações de controles democráticos, garantindo assim, maior legitimidade às instituições  

escolares.  Por outro lado, os discursos das participações podem levar o aumento dos 

controles regulatórios internos e externos das escolas feitos pelos sujeitos que nelas atuam 

ou por grupos dominantes (elites) das comunidades. Portanto, nas instituições pós-

burocráticas o foco de controle é crescentemente transferido da administração centralizada 

para os próprios trabalhadores que colaboram no desenvolvimento de mecanismos para o 

seu próprio controle. 

 Ao contrário dos controles burocráticos, que davam forças aos supervisores que 

reforçavam normas externas e hierarquizadas, o autocontrole organizacional é mais sutil e 

eficiente na medida em que são os integrantes das organizações, das equipes ou dos grupos 

autodirigidos, que criam sistemas de controles fundamentados em certos valores e 
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princípios capazes de produzir vigilâncias, pressões ou humilhações nas ações cotidianas. 

Dessa forma, as participações se convertem em práticas de disciplinamentos, e corporizam  

as formas de controles abertos ou ocultos que não vem de fora da instituição, mas são 

resultantes das participações  e das decisões dos seus  próprios membros. 

 Por essas razões, precisamos aprofundar a noção de participação e buscar formas 

mais autênticas (democráticas) de participar, pois o discurso de participação atual fracassa 

na promoção do exercício do poder popular e nega a democracia. A participação autêntica 

vai além do interesse de legitimidade e das relações públicas de compartilhar o controle; 

sua concepção se define como algo importante para o desenvolvimento do indivíduo, para a 

criação de instituições democráticas e como meio de melhorar a aprendizagem. Sua 

dimensão política inclui a questão da eqüidade e o modo de exercer o poder nos sistemas 

educativos.  

 É preciso lembrar, por fim, que a democracia é participativa e que o resultado de seu 

exercício é o fortalecimento das instituições, a formação de cidadãos mais ativos, melhor 

informados e com maior autoridade moral. Somente a partir dessas considerações 

poderemos continuar a construir análises críticas e dar significados àquilo que se considera 

democratização de sistemas educacionais. Caso contrário, estaremos contribuindo para a 

promoção de princípios, valores e, enfim, para a promoção da cultura capitalista que 

predominou e predomina nos sistemas educacionais. 

  

3.2 - Relações entre Estado e sociedade civil  

 Nesta seção discutiremos alguns aspectos que caracterizam as relações entre Estado 

e sociedade civil nos processos de construção dos projetos democráticos ou em seus 

retrocessos. As análises dos conselhos gestores acenam positivamente para os significados 

desses espaços públicos de participação mas também destacam as resistências e as 

possibilidades de manipulação desses canais de interação. 

 Se tivermos como projeto político a democratização do Estado e a emancipação da 

sociedade civil, precisamos considerar que esse processo não é linear mas contraditório e 

fragmentado. Os espaços públicos de participação no interior do Estado são marcados por 

matrizes culturais, por conflitos advindos das disputas pelas representatividades, advindas 
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das urnas, e pela democracia direta. Precisamos considerar também que os partidos 

políticos, mediadores tradicionais entre sociedade civil e Estado, praticam relações 

clientelistas, de favor e de personalismo junto aos governos, limitando a participação da 

sociedade civil.  

 DAGNINO (2002) descreve que as relações entre Estado e sociedades civis são 

marcadas por conflitos que se originam das disputas entre concepções de projetos políticos 

manifestados nos espaços públicos. O que está em jogo é a partilha do poder que leva à 

definição e ao controle social das políticas públicas. Assim, a atuação dos conselhos 

gestores com a previsão de poder deliberativo quase sempre se transforma em função 

consultiva ou, até mesmo, de legitimação das decisões tomadas nos gabinetes. 

 Ao analisarmos os mecanismos que produzem o bloqueio da partilha efetiva do 

poder entre Estado e sociedade civil podemos destacar questões que vão desde concepções 

políticas resistentes à democratização até às características estruturais do funcionamento do 

Estado. O predomínio de uma razão técno-burocrática - excesso de papelada, lentidão, falta 

de sensibilidade e despreparo da burocracia estatal, instabilidade dos projetos de parcerias 

devido à rotatividade do exercício do poder, somado à falta de transparência que dificulta o 

acesso às informações, são elementos e práticas próprias do funcionamento do Estado e 

dificultam a participação nos espaços públicos. 

 Para a sociedade civil o principal obstáculo, que dificulta a participação igualitária 

apontado por pesquisas sobre espaços públicos, é a falta de qualificação técnica dos 

conselheiros representantes da sociedade civil, uma vez que, para a formulação, para a 

deliberação e para a execução das políticas públicas exige-se um saber técnico 

especializado. A falta de formação técnica e política têm sido utilizadas para a 

desqualificação, principalmente dos setores subalternos, e utilizada por alguns setores para 

defender interesses privados. 

 O problema da formação técnica vem sendo trabalhado em muitos municípios a 

partir de parcerias com ONGs ou com  universidades. No caso dos conselhos gestores, pela 

criação de Câmaras Técnicas ou por assessorias especiais para os representantes da 

sociedade civil. A formação técnica é concebida em parte como formação política com a 

intenção de enfrentar a matriz cultural hierárquica que favorece a submissão frente ao 
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Estado e aos setores dominantes, além de afirmar a política como atividade privada das 

elites. 

 É preciso entender os espaços públicos, a exemplo dos conselhos gestores, como 

áreas de aprendizado, considerando que a convivência com a pluralidade e com a 

legitimidade de interlocutores somadas às diversidades, aos conflitos, à argumentação, à 

negociação, à produção de consensos, às  articulações de interesses comuns e à  definição 

de princípios de interesses públicos  são significativos para a cidadania e para a cultura 

democrática. 

 A confluência, ou a atuação conjunta, entre Estado e sociedades civis é facilitada 

pela mobilização e pela organização dos movimentos sociais e pela coincidência no 

compartilhamento de um projeto político participativo e democratizante. Segundo 

DAGNINO (2002), a existência de alguns indivíduos em posições-chave no interior do 

aparato estatal que se comprometem com os projetos participatórios pode ser decisivo na 

implementação de experiências bem-sucedidas. O inverso é igualmente recorrente, pois a 

existência de pessoas cuja posição individual é hostil, e negativa à participação, pode 

significar a inviabilização dos espaços públicos. 

 Ao analisar o compartilhamento dos projetos políticos entre Estado e sociedade civil 

DAGNINO aponta uma questão perversa e complexa que chamou de complementaridade 

instrumental entre os propósitos desses dois pólos:  

 ... é uma questão central que se relaciona com o fato de que ela tem se 

construído nos últimos anos como uma estratégia do Estado para a 

implementação do ajuste neoliberal que exige o encolhimento das suas 

responsabilidades sociais. Nesse sentido ela faz parte de uma confluência 

perversa entre um projeto participatório, construído, a partir dos anos 80, ao 

redor da extensão da cidadania e do aprofundamento da democracia, e o projeto 

de um Estado mínimo que se isenta progressivamente do seu papel de garantidor 

de direitos. A perversidade está colocada no fato de que, apontando para 

direções opostas e até antagônicas, ambos os projetos requerem uma sociedade 

civil ativa e propositiva.(2002 p. 288-289). 

 Quando se discute a participação nos conselhos gestores é preciso considerar que o 

aparato institucional obedece a diretrizes básicas, padronizadas nacionalmente, 
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provenientes da regulamentação legal em que a presença da sociedade civil é obrigatória e 

em condições de paridade com a representação governamental; mesmo assim, os relatos de 

várias pesquisas demonstram profundas resistências e hostilidades em relação a formatos 

igualitários de participação por parte dos ocupantes do aparato do Estado. Os formatos 

institucionais dos conselhos gestores representam brechas democratizantes muitas vezes 

inseridas em contextos com predomínios conservadores e historicamente autoritários. O 

caráter que os conselhos vão assumir em cada caso dependerá das disputas que se travam 

nos diferentes espaços que os abrigam. Podem se tornar meras estruturas governamentais 

adicionais ou espaços públicos onde se constituem atores coletivos e sujeitos políticos 

autônomos. 

 Não se pode negar que, historicamente, a instituição dos conselhos provocou 

impactos culturais  positivos sobre os processos de construção de uma cultura democrática 

na sociedade brasileira. Isso se dá pelas razões já apontadas por DAGNINO (2002) em que 

a existência de espaços públicos com participação da sociedade civil se confronta com as 

concepções elitistas de democracia e com as concepções tecnocráticas e autoritárias sobre o 

processo decisório no interior do Estado. Questiona ele, também, o monopólio estatal sobre 

a definição do que é público e contribui para dar mais transparência nas ações estatais; 

enquanto cenários de convivência com as diferenças, de reconhecimento do outro como 

sujeito de direito, de legitimidade do conflito, possibilitam o desenvolvimento da 

capacidade propositiva dos movimentos sociais e de setores da sociedade civil, superando 

as posições apenas reivindicatórias. Por último, os conselhos e outros espaços participativos 

podem ser canais de expressão e de defesa dos direitos dos excluídos, de publicização de 

demandas já que, nesses espaços, é possível o desenvolvimento de uma visão global da 

sociedade superando o particularismo e o corporativismo. 

 Ao analisarmos muitos relatos limitadores que apontam para fracassos e para  

cooptações sofridas pelos conselhos, poderemos entendê-los como espaços alternativos 

que, somados a muitos outros mecanismos de participação,  compõem-se como estratégias 

de infiltração  no interior do Estado onde são travadas  guerras de posições entre diferentes 

projetos políticos e sociais. Conforme compreende a autora: 

 ... os espaços de formulação de políticas constituem uma das múltiplas arenas 

em que se trava a disputa hegemônica, numa guerra de posições onde ações 
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pontuais, de menor escopo e significado mais imediato, podem vir a se acumular 

molecularmente na direção de minar a ordem social desigual e significar a 

expansão gradual de um projeto hegemônico alternativo, se, evidentemente, esse 

projeto for capaz de manter um vínculo orgânico em relação a essas ações 

pontuais, conferindo-lhes uma articulação e direção próprias (Ibid., p.300). 

 É preciso considerar, também, que os espaços verdadeiramente públicos, nos seus 

formatos e nos seus resultados, são inovadores nas políticas públicas, e que a constituição 

do interesse público é o elemento essencial do projeto democrático. Conforme descreve a 

autora:  

 Isso implica também reconhecer que a dimensão do conflito é inerente a esse 

processo, como o é à própria democracia, e que os espaços de formulação de 

políticas que contam com a participação da sociedade civil não apenas são 

inerentemente marcados pelo conflito como representam um avanço democrático 

precisamente na medida em que publicizam o conflito e oferecem procedimentos 

e espaço para que ele seja tratado legitimamente. A ausência de espaços desse 

tipo facilita a tomada de decisões e a formulação de políticas através de um 

exercício autoritário do poder, onde o Estado ignora e deslegitima o conflito ou 

o trata nos espaços privados dos gabinetes, com os que a eles têm acesso. A 

desprivatização das estruturas decisórias do Estado e a publicização do conflito 

representam, portanto, condições favoráveis ao avanço de construções 

hegemônicas alternativas.(Ibid., p. 300). 

 Fica, portanto, explicitado que a constituição do interesse público se processa a 

partir de situações de conflito e que a existência dos conselhos gestores contribui, 

positivamente, para a formação da cultura democrática e, também,  com a politização das 

relações entre Estado e sociedade civil, o que é positivo para combater uma tendência 

notória no Brasil que é a despolitização da participação da sociedade civil. 
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3.3 - Controle social da gestão pública 

 Neste capítulo situaremos os conselhos municipais como instrumentos de controle 

social que, ao lado de outros mecanismos, assegurados constitucionalmente e instituídos em 

diferentes setores da administração pública em vários países e,  no caso brasileiro, diversas 

experiências em diferentes cidades acenam para a chamada democratização do Estado e 

para  controle das políticas públicas.  

 Também é nossa intenção abordar, conceitualmente, os conselhos e localizá-los 

dentro do sistema de ensino brasileiro e significá-los quanto ao seu potencial político de 

democratização das relações entre Estado e sociedade civil. 

Nas últimas duas décadas do século XX, em vários países da América Latina onde tivemos 

a chamada “transição democrática”, organizaram-se diferentes experiências de 

institucionalização de processos e mecanismos para controle social da gestão do Estado e 

para participação na formulação de políticas públicas.  

 São variadas quanto à motivação que suscitam e quanto às formas de 

participação/controle permitidas. Experiências de Orçamento Participativo, em que a 

população tem a possibilidade de participar na elaboração do orçamento municipal, 

definindo prioridades para a aplicação de recursos públicos na comunidade em várias 

cidades brasileiras dirigidas por partidos de perfis mais populares; outras experiências de 

instituição de mecanismos públicos de participação social, na gestão pública, mostrando 

uma variedade de formas de intervenção cidadã no controle da coisa pública, tais como: 

comitês, conselhos e juntas de observadorias comunitárias para controle social de serviços 

públicos, da administração e para planejamento, na Colômbia, são relatados por 

VELASQUEZ (1999).   

 No Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, adotou-se uma perspectiva 

mista de democracias representativas e participativas, incorporando institutos da 

democracia direta, tais como o plebiscito, o referendo, iniciativa popular legislativa e a 

participação da comunidade na gestão das políticas públicas. Além dessas formas de 

participação, a Constituição abriu à sociedade a possibilidade de fiscalização da 

administração pública. As inovações constitucionais são férteis em sua indicação de 

ampliar as formas de participação da cidadania que dependerão da criação e da  regulação 
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de novos canais na legislação infraconstitucional (art. 194, VII; art. 198, III; art. 204, II; art. 

206, VI; art. 227, § 7º). 

 Existem esforços, principalmente na gestão municipal, para a atuação da cidadania, 

sobretudo nas áreas das políticas sociais que se vinculam aos direitos sociais assegurados 

na Constituição. O espaço de participação é maior no controle de implementação de 

políticas do que na sua formulação.  E representa uma conquista resultante das lutas 

democráticas da sociedade. Destacamos, por exemplo, as políticas sociais de prestação de 

serviços públicos considerados essenciais como Educação, Saúde e Justiça, as políticas 

compensatórias como Assistência Social e Previdência e as reformas de base a exemplo da 

agrária e da urbana. 

 Podemos considerar que a sociedade avançou na vigilância da gestão pública e que 

está em processo de consolidação uma cultura cívica de controle social sobre o Estado, 

onde podemos observar vários mecanismos de fiscalização tais como as ouvidorias, os 

conselhos, destacando-se, também, a importância da mídia que tem obtido resultados 

positivos forçando investigações, exigindo transparência no trato da coisa pública. A 

introdução da informática como instrumento para acompanhamento dos orçamentos das 

câmaras e do repasse de recursos “on line”, também os direitos às informações e às 

denúncias de irregularidades têm permitido aos usuários o exercício desse papel perante os 

órgãos de controles. 

 Esse movimento é fortalecido pela atuação das organizações não-governamentais, 

pelo Ministério Público e pelos Tribunais de Conta na medida em que vêm se libertando 

das pressões políticas e adquirindo autonomia para assumir seus papéis, avançando na 

fiscalização do cumprimento da lei por meio de proposição de ações. E, para que o controle 

social funcione, é necessária a consciência, pela sociedade, de seu direito à participação e à 

criação de instrumentos de participação amplamente divulgados e ao alcance de todos. 

 

3.3.1. - Participação e controle social por meio de conselhos 

 No processo de controle social destacamos a instituição dos conselhos que, pela lei, 

são compreendidos como mecanismos de abertura à participação social, que podem 

contribuir para enfrentar os desafios da sociedade de reassumir o controle do Estado, 
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apropriado, na maioria dos casos, por interesses de grupos privados. A efetivação desses 

conselhos significa a possibilidade de participação da sociedade no interior do próprio 

Estado, participação entendida como gestão pública, coletiva do aparato estatal. Os 

conselhos, inovação institucional da Constituição de 1988, começam a se configurar como 

espaços públicos de articulação entre governo e sociedade. 

 Precisamos, entretanto, perguntar: qual é a participação atual que se pratica nos 

conselhos?  É certo que não poderá se resumir em uma simples consulta, num ato de 

informar, buscando apenas legitimar decisões prévias do poder Executivo. A participação 

pressupõe o diálogo. Assim, participar é decidir coletivamente. Os cidadãos/conselheiros 

devem ter acesso a todas as informações necessárias ao entendimento das questões da 

sociedade e do governo em tempo hábil para sua reflexão. Devem ser parte de espaços 

públicos, construídos, coletivamente, e que nesses fóruns possam propor, socializar e 

debater alternativas para a solução da totalidade dos problemas da sociedade. Participar é 

planejar, é formular projetos comuns com base no diagnóstico dos problemas da sociedade. 

 O caráter deliberativo dos conselhos que predominam de forma legalizada na 

maioria dos municípios, representa um avanço em relação ao seu papel meramente 

consultivo de períodos anteriores. Está em curso um processo de expansão do número de 

conselhos em diversas áreas, quase sempre por imposição legal. Esse processo tem-se 

caracterizado por impactos heterogêneos. Em alguns casos, o movimento é tão significativo 

que provoca resistência dos grupos de interesse no interior do aparelho estatal, deslocando 

o poder para os conselhos que passam a constituir uma nova estrutura do Estado e um canal 

institucionalizado de participação social.  Em outros casos, sua criação é apenas formal e 

não provoca impactos na organização social, em razão dos estágios de imobilização social  

existentes nas comunidades. 

 Em função da resistência das classes políticas às decisões coletivas, criadas pelas 

dificuldades próprias de consolidação de culturas políticas participativas e dos processos de 

organização da sociedade civil, os conselhos têm acumulado nesses processos dialéticos e 

lentos uma cultura da qual fazem parte algumas habilidades básicas desenvolvidas nessa 

trajetória: processar, construir e difundir informações; formular políticas públicas, construir 
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redes de solidariedade, administrar, fiscalizar. Dotados de tais saberes, os conselhos podem 

devolver à sociedade o efetivo controle de seu governo.  

 Como está estruturada na moldura legal e como se caracteriza, na prática, a 

participação social por meio dos conselhos? Qual a natureza de suas decisões e quais as 

formas de participação da comunidade? Qual é a matriz de cultura política predominante 

que orienta a práxis dos conselheiros? 

 Para respondermos a essas e a outras questões relacionadas à nossa pesquisa 

faremos um recorte onde analisaremos os processos de implantação, implementação e das 

culturas políticas que orientam as ações dos Conselhos Municipais de Educação, objeto 

desta investigação. Para tanto, apresentamos a seguir as prescrições legais nos âmbitos 

federal, estadual e municipal referentes aos conselhos municipais de Educação.  

 

3.4. Contradições no papel político dos conselhos setoriais 

 Para situar a pesquisa que desenvolvemos pareceu-nos oportuno fazer um debate 

com outras investigações já realizadas em torno da temática dos conselhos setoriais. 

Estudamos, com este objetivo, algumas produções de teses de doutorado de diferentes 

programas de pós-graduação da PUC/SP.  

 O estudo da participação na gestão municipal da Educação focalizando os CME, é o 

nosso principal interesse mas, para ampliarmos as possibilidades de debate e de 

compreensão da temática e, em especial do nosso problema de pesquisa, consideramos 

também a produção de estudos que, apesar de outras abordagens, têm como objeto de 

investigação os conselhos nas áreas de Assistência Social, Saúde e Ciências Sociais, de 

onde extraímos referências teóricas e visualizamos algumas categorias por elas analisadas. 

 Reafirmamos nossa preocupação em fazer uma pesquisa centrada na abordagem da 

cultura política, pois ela permeia as práticas dos sujeitos políticos que atuam nas 

instituições. A partir dessa categoria nos propomos a investigar se a criação desses órgãos 

alterou as relações de poder e as práticas de participação na gestão dos sistemas de ensino.  



 89

 Considerando a exposição anterior entendemos que esse estudo adquire uma 

perspectiva inédita e importância no contexto das pesquisas sobre políticas públicas da 

Educação.  

 Pesquisas realizadas abordam os conselhos setoriais como mecanismos de 

democratização do Estado e também da sociedade civil. O marco histórico para esse 

movimento é a promulgação da Constituição de 1988, que possibilita a criação de espaços 

públicos para decisões coletivas que superam a visão histórica de que o Estado brasileiro e 

suas instituições constituíam-se em espaços privados para defesa de interesses das elites 

econômicas e políticas. 

 Na sua tese de doutorado em Ciências Sociais, intitulada “Gestão pública local e 

participação nos conselhos municipais da região do Brejo da Paraíba, mudanças e 

continuidades”, MOREIRA (2002) destaca a contribuição dos movimentos sociais que 

romperam com a exclusão política e possibilitaram a origem de um novo cenário. Espaços 

públicos vão sendo construídos, fazendo emergir na sociedade brasileira oportunidades para 

a participação, capazes de influenciar nas decisões e na democratização do poder local. 

 Os conselhos municipais são entendidos como mecanismos/espaços da “esfera 

pública” que possibilitam a participação e a democratização de forma institucionalizada, 

favorecendo um diálogo político decisório entre Estado e sociedade civil. 

 Existe uma forma de compreender o processo da implantação dos conselhos que os 

vincula às exigências dos movimentos sociais, em especial de movimentos que pressionam 

para a participação da gestão pública local. A tese de MOREIRA (2002) destacou a 

influência dos movimentos populares na constituição de espaços públicos de uma região 

municipal da Paraíba. Se por um lado ressaltou a importância desse processo, por outro 

investigou o perfil dos conselheiros, constatando a dificuldade de ações propositivas dos 

representantes da sociedade civil diante da emergência de novas formas de gestão pública 

local. 

 Parece-nos discutível que os conselhos possam realmente ser entendidos como 

espaços conquistados pela sociedade civil e como mecanismos de compartilhar o poder. 

Pensamos que o processo é subjetivo e contraditório em cada contexto geográfico e 

histórico. É preciso considerar que, para a grande maioria dos municípios brasileiros, a 
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criação e o funcionamento dos conselhos se deu de forma concedida. Ou seja, induzida pelo 

Estado e que a qualidade da participação e o nível de democratização dependerá muito das 

forças políticas que se articulam em torno dos governantes e na defesa dos interesses 

públicos da comunidade local. 

 Outra indagação pertinente é sobre o lugar que esses conselhos passaram a ocupar 

dentro da estrutura organizativa do Estado. Poderíamos considerar que estes se organizaram 

como um quarto poder em nível de município, interagindo com os outros três poderes 

(Executivo, Legislativo e Judiciário) constituídos e atuantes no município? 

 Uma outra vertente para a compreensão da implantação dos conselhos é a de que 

funcionariam como forma de manipular a sociedade civil mediante a eleição/indicação de 

representantes para atuar nesses colegiados. Se considerarmos que os conselheiros possuem 

fraca representatividade, poucas articulações políticas com a rede social de instituições, 

insuficiência de conhecimentos técnicos para interferir nas decisões e na fiscalização do 

executivo municipal, poderemos suspeitar que, em muitos casos, passariam a ter atuação 

insuficiente junto à estrutura de poder do Estado.  

  As ações suspeitas de algumas prefeituras municipais e os vícios políticos 

tradicionais continuariam existindo e, desta forma, a originalidade e a autenticidade desses 

colegiados se perderiam. A idéia nos faz concluir que a simples instituição dos conselhos 

não garante a eficiência nem a eficácia do exercício da cidadania e, menos ainda, a 

democratização do Estado.  

 A descrição dos conselhos como mecanismos de controle social do Estado, com 

perspectiva crítica, foi outra abordagem realizada.  Em sua tese de doutorado no Serviço 

Social sob o título “Controle social e conselhos municipais de saúde: o caso de Juiz de 

Fora-MG, FILGUEIRAS (2000) faz um percurso histórico internacional onde busca o 

significado original dos conselhos de saúde e, especificamente, estuda a conjuntura 

nacional a partir dos anos de 1980, período do surgimento dos conselhos como mecanismos 

institucionalizados e criados de acordo com o desenvolvimento e com os interesses da 

sociedade capitalista”. 

  Em conjunto com o sentido político de controle social do Estado, atribuído aos 

conselhos, o que na perspectiva da democratização do Estado seria muito significativo, 
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FILGUEIRAS (2000) destacou que os conselhos de saúde figuram como mecanismos de 

legitimação e de reconhecimento de políticas e das práticas que se têm desenvolvido de 

acordo com as estratégias, ou permitidas pelo capital, ou seja, atendendo ao 

desenvolvimento das forças produtivas e às mudanças nas relações de produção. A lógica é 

assegurar a ampliação de espaços para fazer valer e legitimar a sua lógica de reprodução. 

  A discussão em torno do controle social do Estado, em consonância com os ideais 

de emancipação política e social, precisa ser associado ao desenvolvimento de alternativas 

socialistas, onde as necessidades humanas e coletivas se sobrepõem às exigências do 

capital.  

 No debate sobre essa função política dos conselhos, a autora citada destaca algumas 

categorias específicas de controles sociais, tais como: estrutura jurídico-legal, participação 

social, publicização da política de saúde, serviços de saúde, estrutura técnico-burocrático, 

formas de gestão e representatividade; e categorias conceituais de controle social como: 

cultura política democrática, serviços de controle e negatividade do capital. 

 Outra abordagem de pesquisa sobre conselhos é aquela que vincula esses órgãos ao 

processo de reforma do Estado brasileiro, conforme descreveu SILVA (2001) em tese de 

doutorado nas Ciências Sociais com o título “Participação popular e a reforma do Estado 

brasileiro nos anos de 1990: contradições e impasses, onde a autora elegeu como objeto de 

pesquisa o Conselho Estadual de Saúde do Maranhão, no período de governo de Roseana 

Sarney (1993-2000). O enfoque dado à pesquisa foi à compreensão do conselho como 

espaço institucionalizado de participação numa perspectiva de relação entre Estado e 

classes populares. Como ponto principal de problematização, inspirados na referida 

pesquisa, podemos argumentar que essa forma de participação pode constituir-se em arma, 

ou armadilha, para as classes populares já que aborda as mudanças produzidas pelo Estado 

no plano da reprodução jurídico-político e ideológico das relações sociais capitalistas”. 

 As reformas neoliberais, encaminhadas sobretudo pelo governo do ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso, especialmente aqueles princípios referidos no Plano Diretor 
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de Reforma do Estado19 romperam com as perspectivas universalizantes, públicas e estatais 

das políticas sociais e institucionalizaram a participação das classes populares em conselhos 

como forma de legitimar as diretrizes estabelecidas pelo governo da época. A reforma do 

Estado brasileiro produziu estratégias e mudanças nos campos político-institucional, 

cultural e da gestão pública que se desdobram em outros projetos de reformas setoriais, 

como as reformas administrativa, econômica, previdenciária, tributária e política. 

 A emergência dos direitos sociais e da ampliação dos direitos políticos são frutos 

das lutas de classes populares. Muitos sofreram a violência do Estado burguês contra seus 

partidos políticos, contra sindicatos, contra associações e contra movimentos sociais, na 

luta pelo reconhecimento dos direitos das classes populares. Na década de 1970, nos países 

centrais, e 1980 no Brasil, uma somatória de fatores econômicos e políticos, entre os quais 

a forte organização dos movimentos de classes populares, permitiu a ampliação desses 

direitos. Porém, depois de uma década, em um contexto de crise econômica e perda de 

vigor da organização das classes populares, esses mesmos direitos são questionados pelo 

capital e as classes populares têm dificuldades em evitar o desmantelamento das conquistas. 

 A partir dessas considerações podemos concluir que a participação está determinada 

pelos interesses e pelos conflitos de classes. Os espaços de participação existem na medida 

em que são compatíveis com a ordem vigente, e dependem do grau de adesão das classes 

populares e da tolerância das classes dominantes à contestação de seus interesses. Portanto, 

a participação pode assumir diversos significados dependendo do contexto político, do 

formato institucional, dos compromissos firmados e dos agentes políticos que a 

encaminham. O formato institucional pode ser instrumentalizado e redefinido, mesmo que 

de modo sutil, para atender ou para manter no poder as classes ou frações de classes 

dominantes.  

 No caso estudado por SILVA (2001), ou seja, o Conselho Estadual de Saúde do 

Maranhão, a autora apontou que a participação dos representantes dos movimentos 

populares e sindicais foi tolerada até o momento em que não ameaçaram, 

significativamente, os interesses imediatos do setor privado de saúde. Quando se 

                                                 
19 Um dos principais teóricos e articuladores da Reforma do Estado Brasileiro foi Luiz Carlos Bresser-Pereira 
que atuou como ministro do Planejamento na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi autor do 
Plano Diretor de Reforma do Estado. 
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posicionaram contra a privatização dos hospitais públicos estaduais, foram expulsos do 

conselho estadual de saúde. Embora tenham reagido à cassação e ao processo de 

privatização das instituições de saúde, a mobilização não foi suficiente para reverter o 

processo. Ficou evidenciada a interferência do Estado para garantir os interesses do capital, 

mediante expulsões, ou adotando medidas de esvaziamento do poder e competência dos 

conselhos, tais como as comissões intergestoras que agregavam instituições públicas e 

privadas. 

 Diante do exposto podemos considerar a participação popular em espaços 

institucionalizados como contraditória, pois poderá tornar-se arma, ou armadilha, no 

processo de organização política dos interesses das classes populares. Enquanto arma pode 

constituir-se em um campo estratégico de luta política com o fim de desmistificar o Estado 

burguês em sua condição de representante dos interesses gerais da sociedade ao exigir que 

entrem na agenda política as demandas das classes populares. Pode criar bases políticas 

para provocar mudanças na configuração do poder político, no momento em que amplia, 

para além dos poderes do conselho, o debate entre os interesses econômicos e políticos em 

torno da política de saúde. As lutas das classes populares contribuem para revelar o caráter 

de classes do Estado, permitindo o questionamento do consenso construído pelo governo 

em torno das políticas neoliberais. 

 Enquanto armadilha, existe o perigo de as classes populares se convencerem de que 

partilham o poder decisório, que o Estado não tem caráter de classe e que os seus interesses 

são iguais aos do Estado ou aos dos empresários. Nessa perspectiva, os conselhos 

funcionam como instrumentos de dominação por intermédio do quais o Estado desorganiza 

as classes populares e ainda dá legitimidade às  suas reformas neoliberais.  

 Quando olhamos especificamente sobre o CME no sentido de entendermos sua 

concepção, composição e fins, e principalmente de sabermos se a implantação desses 

colegiados contribuiu para a democratização da gestão educacional nos municípios, é 

preciso considerar que temos um montante de pesquisas bastante restrito e que ainda não é 

possível tirarmos conclusões mais apuradas sobre o potencial democratizador desses 

órgãos. 
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 Como exemplo da situação anteriormente descrita podemos citar a tese de 

doutorado de LIMA (2001), “Conselhos Municipais na Educação: perspectivas de 

democratização da política educacional municipal”, onde o autor faz um estudo 

focalizando o Conselho Municipal de Educação de Diadema, no Estado de São Paulo e o 

CACS – Conselho de Acompanhamento e Controle Social de Cascavel, no Estado do  

Paraná.  Uma das principais preocupações do autor foi investigar se exercem influência 

sobre a democratização das políticas educacionais do município a que estão 

jurisdicionados. A pesquisa analisou não só os aspectos legais de implementação e 

implantação dos conselhos, mas também como os conselheiros atuam na perspectiva de 

influenciar ou deliberar sobre as políticas educacionais dos municípios. 

 Uma das questões fundamentais que podemos considerar nesse debate é a 

problematização em torno da institucionalização dos conselhos na Educação e discutir se 

essa forma de participação instituída representa uma estratégia de criar controles sobre as 

demandas sociais, cooptando os movimentos sociais em torno de interesses participativos 

para atuarem constituindo a hegemonia das políticas públicas emanadas pelo Estado e, ao 

mesmo tempo, respondendo a pequenas parcelas de demandas sociais, constituindo-se 

assim o que se pode chamar de uma espécie de democracia administrada.  

 A participação da população em conselhos pode referendar e subsidiar as políticas 

do Estado já que a normatização e a institucionalização dos conselhos conduzem à 

padronização de atuação, à hierarquização de funções e a posicionamentos que enaltecem 

os aspectos técnicos em detrimento às decisões fundamentadas nos aspectos políticos. 

 No seu estudo sobre concepções de conselhos, (LIMA) (2001) ressaltou duas 

correntes ou matrizes bastante distintas em seus propósitos políticos e ideológicos. Uma 

está vinculada à luta dos trabalhadores pela transformação da sociedade, a partir dos seus 

locais de trabalho e de suas atuações políticas, adquirindo características transformadoras e 

revolucionárias. Esse modelo de conselho se constitui em um movimento que tem força por 

ser de gênese coletiva, constituindo-se em espaço coletivo de discussões, num local de 

construção de interesses e de reivindicações, caracterizando-se como conselho popular.  

 Outra vertente de concepção dos conselhos entende-os como mecanismos 

institucionalizados que atuam sob a égide do Estado e tendem a referendar as políticas 
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governamentais e empresariais, buscando suprimir o conflito entre classes e entre trabalho e 

capital. Esses conselhos, conforme os interesses dos governantes, caracterizam-se como 

extensão do Executivo, legitimadores das políticas oficiais onde a participação torna-se 

controlada e a autonomia tutelada. 

 A partir dessas considerações podemos apontar para o perigo desses órgãos 

produzirem legitimação e referendar a participação dos movimentos sociais no espaço de 

poder do Estado buscando cooptação. Havendo a cooptação, a tendência é que esses 

movimentos, no seio do Estado, tornem-se movimentos representativos da sociedade e, 

portanto, enquadrados no modelo de democracia representativa.   

 Sem dúvida, a partir das pesquisas já referenciadas temos de considerar que os 

conselhos estão vinculados ao dilema da democracia direta e da representativa. Mesmo 

sendo um movimento representativo é um espaço que vem contribuindo para a progressiva 

transparência e com controle das ações governamentais. A eficácia dos conselhos depende 

de uma sociedade civil mobilizada e organizada que, por sua vez, depende de sujeitos e de 

conselhos transformadores. 

 Também é preciso considerar que somente pelo fato de existirem os conselhos já 

criam preocupações para a Secretaria Municipal de Educação no que tange à fiscalização e 

à aprovação das políticas públicas. Numa perspectiva crítica, consideramos ser necessário 

que esses conselhos não se ausentem do diálogo com a sociedade civil organizada, com os 

movimentos sociais, se tiverem finalidades democráticas e de transformação da sociedade. 

 O diálogo com essas pesquisas serviu como ensaio e como ilustração das possíveis 

abordagens e delimitações para o estudo do tema dos conselhos setoriais. Como já 

anunciamos anteriormente nosso interesse é compreendermos a cultura política que orienta 

a participação nos conselhos municipais de educação nos municípios paulistas de Santo 

André e de São Caetano do Sul, pois entendemos que a orientação política de dois grupos 

subjetivos revelou as contradições, os princípios e as características das matrizes de 

democracia que disputam a hegemonia na arena política da sociedade brasileira. 
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CAPÍTULO 4 - CONSELHOS DE EDUCAÇÃO: TRAJETÓRIA HISTÓRICA E FUNÇÕES 

 Nesta seção faremos uma exploração conceitual e histórica dos conselhos de 

educação. Abordaremos sua localização na estrutura do sistema de ensino nacional 

apontando para as possibilidades de atuação popular e de contribuição para o projeto 

democrático. Ressaltaremos, ainda, resquícios de uma cultura privatista, centralizada e 

autoritária do Estado brasileiro.  

 Em sentido geral os conselhos são órgãos coletivos de tomada de decisões; 

agrupamentos de pessoas que deliberam sobre algum negócio. Aparecem nas sociedades 

organizadas desde a Antigüidade e existem ainda hoje com denominações e formas de 

organização diversas em diferentes áreas da atividade humana.  

A palavra conselho tem origem greco-latina e, entre os seus muitos significados, 

destacam-se o de exortação para o grego e o de ajuntamento de convocados para o latim, 

ambos supondo participação, cogitação, reflexão e deliberação precedidas de análises e de 

debates.  

 A criação de sindicatos, associações, comissões de fábricas e conselhos foi uma 

reação da classe operária ao modo capitalista de organizar a produção e a vida em geral.  

Ainda no século XIX, e no início do século XX, em países como França, Alemanha, 

Iugoslávia, União Soviética, Hungria e Itália os trabalhadores criaram suas organizações, 

onde cada uma delas dispunha dos seus próprios objetivos e modos de atuar. Os sindicatos 

agiam, especificamente, em defesa dos direitos dos trabalhadores, que eram considerados 

como força de trabalho comprada pelos proprietários dos meios de produção por intermédio 

da formalização de contratos. As associações defendiam e promoviam diversos 

movimentos de interesses, de direitos e de assistência para os associados.  

 Nessa época foram surgindo os partidos políticos que passaram a difundir e a 

defender concepções de mundo e de sociedade a serem vivenciadas pelos seus filiados. Os 

conselhos se preocupavam com o trabalhador como produtor de bens e de serviços para a 

sociedade, não somente como força de trabalho para o capital. A preocupação era, 

sobretudo, com o modo de organizar a produção e a vida que teria base na cooperação, na 
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solidariedade e no controle dos trabalhadores sobre as condições e o destino da produção.

 Segundo SALES, do ponto de vista estritamente político: 

 Os conselhos tentavam substituir a democracia representativa parlamentar por 

uma democracia mais direta, nas fábricas e na sociedade. [... a democracia 

parlamentar era pouco representativa, pois se baseava na separação entre os 

poderes executivo, legislativo e judiciário  e em mandatos que não estavam 

ligados às promessas de campanha,    e   sim   aos que eram  apresentados pelos 

poderes executivo e legislativo,  mandatos esses que não podiam ser revogados 

antes do prazo para o qual o representante fora eleito, a não ser em casos muito 

especiais e graves. (2005, p. 25). 

 Os conselhos, para o autor, seriam mais democráticos já que reuniam em si poderes 

executivos, legislativos e judiciais. O mandato dos conselheiros serviria para realizar um 

programa específico, posteriormente esses representantes seriam mudados. 

 No Brasil, especialmente no final da década de 1970 e na década de 1980, a atuação 

de diferentes grupos sociais que lutavam pela realização de seus interesses e de seus 

direitos foi intensa. Nesta época surgiram, também, os conselhos comunitários criados 

pelos governos para incorporar a sociedade civil na gestão dos serviços sociais. E, 

conselhos populares, criados pelos movimentos sociais, para pressionar os governos, com o 

objetivo de possibilitar a realização dos direitos das classes exploradas e dominadas. 

 Em relação aos conselhos de educação, SALES aponta que já existiam desde há 

muito no Brasil, mas:  

 estavam ligados diretamente ao Ministério da Educação e às secretarias de 

educação estaduais de educação. Eram, entretanto, compostos por pessoas 

designadas pelos governos federal e estadual, com funções bem específicas de 

interpretar leis e normatizar a educação escolar. Só a partir da nova Constituição,  

de 1988,  é que se oficializou a gestão democrática das políticas, ou seja, uma 

gestão compartilhada por representantes de organizações governamentais e de 

organizações da sociedade civil. Foi a partir desse momento que os conselhos de 

gestão passaram a ser previstos nas leis orgânicas dos municípios, e 

praticamente exigidos em todos os programas e projetos governamentais 

brasileiros e das organizações privadas (Ibid., p. 26). 
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 A estrutura de ensino no Brasil comporta, na atualidade, uma variedade de tipos de 

conselhos que funcionam ligadas às instâncias da administração do ensino e junto às 

escolas. Dentro do âmbito de interesse desta pesquisa centramos a atenção nos conselhos de 

educação, constituídos nos municípios, com competências e atribuições relativas à 

condução das políticas públicas educacionais nessas instâncias de governo. 

 Temos como pressuposto a idéia de que os conselhos, na função de mediadores 

entre governo e sociedade civil, traduzem ideais e concepções mais amplas de Estado, 

democratização, educação e sociedade que, em cada momento histórico,  determinam a 

dinâmica das políticas educacionais e a cultura política dos atores desses espaços de 

participação.  

 No Brasil, segundo SALES (2005), predominam duas concepções de conselhos de 

educação na organização dos sistemas educacionais brasileiros: aquela onde são vistos 

como órgãos do Estado, espaços públicos de participação, onde representantes 

governamentais e da sociedade civil discutem pautas que são do interesse de todos. Esses 

conselhos são caracterizados como mecanismos de ampliação do processo de 

democratização do Estado que passa a ser controlado pela sociedade. 

  Outra concepção é a de conselhos como órgãos do Estado, que são confundidos 

como instituições de governo nas quais exercem funções de assessoramento e de 

colaboração, que os caracterizou ao longo de grande parte da história da educação brasileira 

no século XX. Essa concepção conferiu-lhes a marca de órgãos normativos do sistema, 

atuando na interpretação e na resolução do emprego da legislação educacional, segundo 

suas competências e atribuições. Desempenharam nessa função seu papel na formação da 

estrutura hierárquica e burocrática do sistema de ensino que muito caracteriza a ação dos 

conselhos.  

 Diante das considerações anteriores, faz sentido o questionamento sobre a força 

política de mobilização e de vocalização desses órgãos e em que medida os atuais CME 

têm se constituído em espaços democráticos de participação e, ainda, se têm condições de 

contribuir para a maior autonomia municipal na área do ensino e para avançar nas garantias 

do direito à educação pública. 
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Com o objetivo de auxiliar na compreensão dessa realidade faremos um pequeno 

percurso histórico sobre a idéia de conselhos de educação no Brasil.  Contemplaremos o 

período que vai da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – de 1961,  até 

hoje,  vigente com a atual  LDB -  Lei nº  9394/96.  

 A Lei nº 4024/61, que estabeleceu a LDB,  instituiu os sistemas federal e estadual 

de ensino e criou o Conselho Federal de Educação – CFE -, preceituando a criação de 

conselhos congêneres nos Estados, os Conselhos Estaduais de Educação – CEEs. Ao 

definir, no art. 7º, como incumbência do Ministério de Educação e Cultura “velar pela 

observância das leis do ensino e pelo cumprimento das decisões do Conselho Federal de 

Educação”, o legislador atribui, pela primeira vez ao Conselho, ao qual confere 

denominação nova, o caráter de órgão deliberativo.     

 O CFE herdou dos conselhos que o antecederam a natureza administrativa que os 

caracterizaram. Acrescida de funções deliberativas essa natureza administrativa conservou 

seu caráter técnico e normativo. No que se refere ao CFE essa função técnica condicionou a 

seleção dos 24 membros que o comporiam assegurando a representatividade dos 

profissionais do ensino nos seus diferentes ramos e modalidades, assim como das várias 

regiões do país. Conforme preceitua o art. 8º da LDB, o CFE deveria ser composto de 

“pessoas de notável saber e experiência em matéria de educação”.  

 Ao preceituar que ao CFE cabia a tarefa de colaborar na organização e no 

funcionamento dos sistemas federal e estadual de ensino, mantendo intercâmbio com os 

conselhos constituídos nos estados, a reforma do ensino preceituada pela LDB de 1961 

trouxe para o recém-criado Conselho forte conotação normativa que foi assimilada pelos 

conselhos constituídos nos Estados. Esse caráter normativo dos conselhos de educação foi 

ampliado pelo poder executivo, a partir de 1964, em decorrência do papel disciplinador e 

burocrático a eles atribuído pelos governos militares. 

 Nessa mesma direção a Lei nº  5.692/71 confirmou, e expandiu, o caráter normativo 

dos conselhos de educação no país ao atribuir-lhes competências para realizar a 

regulamentação complementar de vários de seus preceitos relativos à organização do ensino 

às peculiaridades locais ou regionais. Contribuiu, dessa forma, para consolidar ainda mais a 
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característica burocrática do funcionamento dos conselhos de educação que já marcava sua 

atuação ao longo de sua história. Por outro lado, a citada lei, em seu artigo 71, facultou, aos 

municípios que tivessem condições, a possibilidade de constituição de seus próprios 

conselhos de educação, podendo ser a eles delegadas competências pelos respectivos 

conselhos estaduais. 

 As lutas pela democratização da sociedade brasileira trouxeram, na década de 1980, 

propostas de participação da sociedade civil em diferentes instâncias da administração 

pública e inspiraram a constituição de conselhos municipais de educação amparados pela 

prescrição da legislação federal, definindo esses mesmos conselhos como lócus de 

discussão e deliberações das questões de educacionais. 

 Na legislação sobre Conselhos de Educação em vigor ficam evidentes as propostas 

de mudanças que embasam as políticas de educação no país. Na década de 1990 apoiaram-

se nos preceitos firmados pela Constituição Federal de 1988. Os princípios de gestão 

democrática do ensino público e de garantia de padrão de qualidade (art. 206, inc. VI e 

VII), a afirmação da educação como direito público subjetivo (art. 208) e a descentralização 

administrativa do ensino (art. 211) fortaleceram a concepção dos órgãos colegiados na 

estrutura de ensino e alimentaram as expectativas em favor da constituição de conselhos de 

educação mais representativos. 

 O atual Conselho Nacional de Educação foi criado pela Lei nº 9.131 de 24 de 

novembro de 1996, que introduziu alterações nos artigos 6º e 7º da LDB de 1961. 

Concebido no projeto da LDB que transitava no congresso, com natureza mais política do 

que administrativa, assumindo caráter normativo e de coordenação, o Conselho foi 

constituído como órgão normativo, deliberativo e de assessoramento do Ministério da 

Educação e do Desporto, não admitindo o governo restringir sua esfera de ação às funções 

executivas. Diz o texto da lei em seu artigo 7º: 

  O Conselho Nacional de Educação, composto pelas Câmaras de Educação 

Básica e Superior, terá atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento 

ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, de forma a assegurar a 

participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação nacional. 
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 Considerou-se a participação da sociedade na composição desse órgão, embora o 

governo tenha se resguardado da prerrogativa da indicação dos membros. Cada um dos 12 

membros de cada uma das Câmaras de Educação Básica e Superior passou a ser nomeado 

pelo presidente da República, ficando assegurada à representatividade das diversas regiões 

do país e das diversas modalidades de ensino. Quanto às formas de indicação dos 

conselheiros, a legislação inovou e introduziu a representação por categoria. Ao definir no 

parágrafo 1º, do seu artigo 8º, que “pelo menos a metade, de forma obrigatória, dentre os 

indicados em listas elaboradas especialmente para cada Câmara, será feita mediante 

consulta a entidades da sociedade civil, relacionadas às áreas de atuação dos respectivos 

colegiados”, superava-se a forma personalística de indicação de parte do Conselho. 

 A LDB de 1996 define a existência do CNE com funções normativas e de 

supervisão retirando a sua função deliberativa (art. 9º). Sem nominar outros modelos de 

conselhos refere-se, ao longo de seu texto, ao estabelecimento de normas próprias de cada 

sistema de ensino, o que faz supor a existência de conselhos de educação como órgãos 

normativos desses sistemas em diferentes níveis da estrutura de ensino no país.  

 Ao firmar o município como ente federativo autônomo, a Constituição Federal de 

1988, em seu artigo 211, estabeleceu que União, Estados, Distrito Federal e os municípios 

“organizarão seus sistemas de ensino”, definindo como competência desses últimos a 

atuação no ensino fundamental e no pré-escolar.  

 A atual LDB, no seu art. nº 11, explicou as incumbências dos municípios em 

matéria de ensino. Os municípios poderão constituir sistemas municipais de ensino ou optar 

por compor com o Estado um sistema único ou, ainda, manter-se integrado ao sistema 

estadual. 

 Seguindo esses preceitos, diferentes orientações têm sido formuladas pelos 

governos estaduais a partir das secretarias de educação, ou dos CEE, no que diz respeito ao 

processo de municipalização do ensino, constituição dos sistemas municipais de ensino e 

criação dos conselhos municipais de educação. 
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 Nesse particular o Estado de São Paulo, antes mesmo da aprovação da LDB, 

regulou esse processo mediante a Lei Estadual nº 9.143, de 9 de março de 1995, que 

estabelece normas para a criação, composição, atribuições e funcionamento dos Conselhos 

Municipais e Regionais de Educação. 

 Repetidamente foi editada a Deliberação CEE nº 6/95 que fixa normas para 

autorização de funcionamento e para supervisão das instituições de educação infantil, no 

sistema de ensino do Estado de São Paulo, atribuindo aos municípios a responsabilidade 

por essa modalidade de educação e, ainda no mesmo ano, a edição da Deliberação CEE nº 

9/95, que dispõe sobre delegação de competências aos Conselhos Municipais e Regionais 

de Educação.  

 A Lei Federal nº 5692/71 já admitia, em um de seus artigos, que os municípios 

organizassem seus conselhos de educação. Dizia o artigo 71: 

    Os Conselhos Estaduais de Educação poderão delegar parte de suas atribuições a 

Conselhos de Educação que se organizem nos Municípios onde haja condições 

para tanto. 

 Percebe-se, no entanto, que essa possibilidade legal ficou como letra morta para a 

maioria dos estados e dos municípios brasileiros. Caberia a indagação sobre essa situação: 

foi apenas desinteresse dos municípios ou a lógica do financiamento da Educação não os 

motivava a assumir maiores responsabilidades em relação à democratização do Estado? 

 Dentro da lógica do Estado autoritário e centralizador, que predominou naquele 

período histórico, as entidades e os movimentos da sociedade civil foram impedidos de 

manter qualquer forma de diálogo com as forças políticas que exerciam o governo. Os 

princípios da democracia representativa, como eleições livres, concorrência entre as elites e 

direitos políticos também foram suspensos no período da ditadura militar que perdurou no 

país de 1964 ao ano de 1985. 

 A extensão da participação mediante a institucionalização de conselhos, fóruns e 

audiências públicas, que contribuem para a democratização do Estado, se fortaleceu a partir 

da resistência e da mobilização dos partidos de esquerda e dos movimentos populares que 
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se organizaram e entraram em cena, nos anos de 1980, exigindo seus direitos sociais e 

políticos. O forte movimento conselhista, iniciado nessa década, e que chega até o 

momento presente, conforme já apontamos na tabela nº 1, pode ser entendido como 

resultado ou como conquista do fortalecimento dessa cultura política, produzida a partir das 

bases da sociedade civil e das novas forças políticas (partidos de esquerda) que passaram a 

ocupar e a disputar o poder na arena do Estado. 

 É preciso considerar, também, que a crise do Estado centralizador e provedor, 

acentuado pela globalização que atingiu o Brasil com mais força nesse período, produz 

nova configuração nas relações administrativas e financeiras entre os entes federados da 

República. Após a Constituição de 1988, especialmente, foi aberto o caminho para a 

formação do Estado mínimo patrocinado pela ideologia neoliberal. Essa mudança de 

concepção de Estado tornou-se visível com os processos de privatização, 

desregulamentação trabalhista, abertura comercial, reforma previdenciária, entre outras 

medidas, que transferiram ao mercado a incumbência do controle de empresas e de serviços 

antes garantidos pelo Estado à sociedade brasileira. 

 Uma das alterações resultantes entre os entes federados foi a redistribuição de 

responsabilidades pelo atendimento dos serviços públicos garantida agora apenas 

minimamente à população. Os municípios passaram a gerir maiores demandas e recursos 

financeiros em diversos setores das políticas públicas nacionais. Entre elas destacamos a 

educação, onde os CME foram instituídos, obrigatoriamente, como órgãos que 

promoveriam o planejamento e a fiscalização dos recursos financeiros transferidos pelos 

governos federal e estadual aos municípios. 

 Em 1989, com a edição da Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 243, 

ficou estabelecido: 

 Artigo 243 – Os critérios para criação de Conselhos Regionais e Municipais de 

Educação, sua composição e atribuições, bem como as normas para seu 

funcionamento, serão estabelecidos e regulamentados por lei. 

 Chama a atenção o fato de que o CEE somente veio estabelecer a minuta de lei e a 

posterior regulamentação no ano de 1995, ou seja, seis anos após a publicação da 
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Constituição Estadual e, mesmo assim, coincidiu com as reformas educacionais lideradas 

pela (então) secretária da Educação Maria Roserley Neubauer.  A secretaria citada atuou na 

função em quase todo o período das duas gestões do PSDB (1994-2002), respectivamente, 

durante os governos de Mário Covas e de seu vice Geraldo Alckmin. Nesse período 

tivemos um forte movimento de municipalização, patrocinado pelo Executivo Estadual, 

onde os municípios passaram a atender as séries iniciais e, em muitos casos, todo o Ensino 

Fundamental, incluindo a Educação Infantil, modalidade de Educação em que já eram 

responsabilizados. 

 Seguindo a lógica da municipalização que, conforme já discutimos no capítulo 

terceiro, foi entendida como desconcentração20, tivemos, no Estado de São Paulo, a seguida 

criação dos CME como forma de assegurar a legitimidade e a sustentação dessas políticas. 

 A partir dessas considerações podemos inferir que a institucionalização dos CME 

está vinculada às políticas públicas promovidas pelos governos federal e estadual e são 

impostas, posteriormente, aos municípios. Esse processo, sem dúvida, obedece aos 

princípios de descentralização e de participação já analisados em capítulo anterior. 

 Na seqüência descreveremos o processo de instituição dos CME, em Santo André, e 

em São Caetano do Sul, buscando na prescrição legal os indícios e as características que 

poderão nos ajudar a compreender a cultura que orienta os processos políticos nesses dois 

municípios.      

4.1 -Conselho Municipal de Educação em  Santo André  

 Nossa intenção nesta seção é apresentar as características referentes à estrutura e ao 

funcionamento dos CME nos dois municípios e a posição desses conselhos no contexto da 

gestão pública municipal para que possam ilustrar o leitor e servir de elementos para análise 

de nosso problema de pesquisa. 

  

                                                 
20 Sobre o assunto escreveu LIMA (2001, p. 41-53). 
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 A criação de conselhos municipais, em Santo André, está associada aos princípios 

que devem nortear a Administração Pública, previstos na Lei Orgânica Municipal de 8 de 

abril de 1990, que estabelece no seu art. 69: “a administração pública direta e indireta do 

município obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

razoabilidade, transparência e participação popular”. 

 Na seção II do Título IV – Da Gestão Democrática - em seu art. 73 da Lei Orgânica 

define, especificamente, que “a gestão democrática dar-se-á, dentre outras formas, através 

da participação da população em canais institucionais denominados conselhos”. “Os 

conselhos são órgãos vinculados tecnicamente ao Executivo”. 

 A lei orgânica, escrita no início da década de 1990, expressa o espírito e a 

expectativa de democratização do Estado com a ampliação das possibilidades da 

participação popular na gestão dos interesses públicos. Com a pressão dos movimentos 

populares e da sociedade civil organizada exigia-se maior transparência nos recursos e nas 

políticas públicas definidas pelos governantes locais. 

  Uma das formas de aproximação do Estado e da sociedade civil foi a 

institucionalização de conselhos setoriais que visava possibilitar o diálogo e o consenso 

entre os atores políticos. Em Santo André, a questão da democratização da gestão 

municipal e da abertura de espaços de participação popular se fortaleceu com a chegada ao 

governo do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos aliados, que passaram a 

incentivar e a implementar o ideário da democracia participativa mediante a criação dos 

conselhos setoriais e do orçamento participativo. Sem dúvida, esse processo de abertura à 

participação e ao controle social sobre o Estado possibilitou a superação de aspectos da 

cultura política tradicional tais como, personalismo, corporativismo e a inversão de 

prioridades na ação do Estado contemplando os interesses da maioria da população em 

detrimento ao privilégio de minorias. 

 A Lei Orgânica define, ainda no art. 75, que “os conselhos compor-se-ão 

paritariamente, que o mandato dos conselheiros será, no máximo, de dois anos”, e  

complementa que “os membros dos conselhos não farão jus à remuneração”. Destaca-se 

ainda, no art. 76,  parágrafo único, que “cada conselho promoverá anualmente, no mínimo, 
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uma plenária aberta a todos os cidadãos,  a entidades da sociedade civil e aos  movimentos 

populares, com o objetivo de analisar seu trabalho pretérito, orientar sua atuação e propor 

projetos futuros”. 

 Quanto ao Conselho Municipal de Educação de Santo André, criado pela Lei 

Municipal nº 7.342 de 05 de janeiro de 1996, em final do mandato do prefeito de um 

partido conservador  que governou,  de 1992 a 1996, cumprindo os dizeres previstos na Lei 

Orgânica no seu art. 256 que previa: “Será criado o CME, com composição, funcionamento 

e competência regulados na forma da lei”. O CME terá, entre outras, competência para 

fiscalizar a aplicação dos recursos da educação.”   De volta ao poder, pois o Partido dos 

Trabalhadores já havia governado a cidade entre os anos de 1989 e 1992, na gestão do 

então prefeito Celso Daniel,  a Câmara Municipal aprovou a Lei nº  7.806, de maio de 

1999, que redefiniu os objetivos, as competências, as  atribuições,  a composição e o 

funcionamento do colegiado, determinações que permanecem em vigor.  

 Sobre os objetivos do CME, previstos em lei, pode-se dizer que são bastante 

auspiciosos e se coadunam com a matriz da teoria democrática participativa. Está prevista 

na Lei Municipal nº 7.806 que o conselho será uma instância de articulação entre o poder 

público e a sociedade civil e tem como objetivos: 

I – incentivar a articulação com conselhos de escola, com fóruns regionais de educação e 

com o Fórum Municipal de Educação, tendo em vista a gestão democrática da Educação; 

II – estabelecer um padrão de qualidade para as instituições educacionais públicas e 

privadas em todo o município, em discussão com os poderes públicos, com o Conselho 

Estadual de Educação e com entidades educacionais representativas da sociedade civil, a 

partir das decisões tomadas no Congresso Municipal de Educação (COMED); 

III- promover a articulação entre as redes de educação estadual, municipal e privada; 

IV- contribuir para a integração formal e informal; 

V- contribuir para a organização, periódica, do Congresso Municipal de Educação; 
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VI- promover intercâmbio com outros conselhos municipais e com  entidades da sociedade 

civil que possam contribuir para o desenvolvimento da educação. 

 Pela leitura desses objetivos percebemos que a legislação, aprovada na época,  

atribuiu uma importância bastante significativa ao CME, que esta instância de participação 

na gestão pública possibilitaria a realização dos ideais democráticos que, por sua vez,  

orientavam a “práxis” do grupo político presente à frente do governo municipal naquele 

momento histórico. Se esses objetivos e ideais se concretizaram ou não é parte das questões 

que nossa pesquisa empírica buscará desvendar. 

 Na análise das competências e das atribuições do CME, previstas em lei, 

percebemos que a atuação do conselho se direciona basicamente para três funções 

principais: a função política, a função executiva e a função fiscalizadora. 

 Quanto à função política destacamos, a partir da leitura da lei, as seguintes 

responsabilidades: participação do conselho na elaboração do Plano Municipal de Educação 

em articulação com o poder executivo e outros mecanismos de participação como Fórum e 

Congresso Municipal de Educação de onde, supostamente, nasceriam as prioridades, as 

opções políticas e as diretrizes da educação municipal. O conselho teria, ainda, a 

competência de propor ações e intervir junto ao Conselho Estadual e Nacional sobre 

assuntos da Educação Básica e Superior. Propor a realização de seminários e de debates 

relativos à reflexão contínua sobre a educação e sobre o seu papel na sociedade, 

contribuindo para a formação de cidadãos participativos, solidários e justos. Consta, ainda 

como atribuições do conselho, a estimulação da participação dos usuários e dos  

profissionais da educação na gestão das unidades escolares; articular a política da educação 

com outras áreas; articular-se com os poderes legislativo, executivo, com a comunidade 

educacional e com a sociedade civil organizada através do Fórum Municipal de Educação, 

tendo em vista, sempre, a busca de alternativas para a constituição da Educação com 

qualidade para todos. 

 Em relação à função executiva destacamos que o conselho teria atribuições e 

competências para homologar o Plano Municipal de Educação que, também aprovado pelo 

legislativo, poderia estabelecer normas para autorização e para  supervisão da Educação 
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Infantil; propor diretrizes para a educação da rede municipal; assistir e orientar o poder 

público na condução de assuntos educacionais, na definição de normas para aplicação de 

recursos e dos critérios para o funcionamento de serviços de apoio escolar e para  exercer 

atribuições próprias do poder público local, previstas em lei ou por delegação do poder 

público estadual. 

 Referente à função fiscalizadora apontamos, a partir de leitura da Lei nº 7.806, para 

as competências e para as atribuições de zelar pelo cumprimento das disposições 

constitucionais, legais e normativas em matéria de educação, fiscalização das instituições 

de educação infantil e, quando constatadas irregularidades, solicitar providências dos 

órgãos competentes, compor o Conselho gestor do FUNDEF, acompanhar e fiscalizar a 

execução orçamentária da Educação municipal. 

 A análise relativa à composição do CME, de Santo André, evidencia uma divisão 

paritária entre representantes do Poder Público e os representantes da sociedade civil, 

totalizando 28 membros. Os 14 representantes do Poder Público seriam indicados na 

seguinte ordem: oito representantes indicados pelo prefeito, quatro representantes indicados 

pela Diretoria Regional de Ensino da rede estadual e dois representantes da Fundação Santo 

André.   

 Os 14 membros da sociedade civil seriam eleitos em plenárias na seguinte 

proporção: cinco representantes dos trabalhadores em educação; dois representantes de 

estudantes maiores de 16 anos de idade; cinco representantes de associações de bairros, 

movimentos populares, conselhos de escola, associação de pais e de outras entidades 

representativas, dois representantes das mantenedoras das escolas particulares. Destaca-se 

que, para cada membro do conselho, haveria um suplente, obedecendo a ordem do segundo 

mais votado nas plenárias que elegeram os conselheiros. 

 A atenção ao conteúdo da legislação sobre o CME de Santo André está enraizada na 

Lei Orgânica do Município onde está bem explícito, nos artigos de 73 a 76, que 

administração pública deverá ser orientada pelo princípio da gestão democrática mediante a 

participação dos conselhos. A lei de criação e o decreto de regulamentação do órgão 

colegiado da educação são, significativamente, avançados em termos de possibilidades e de 
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ampliação da participação popular e do controle social sobre o Estado direcionando-se para 

uma cultura política que se aproxima da democracia participativa. 

4.2. - CME em São Caetano do Sul 

 No município de São Caetano do Sul, a Lei Orgânica na Subseção I - Dos Princípios 

– estabelece as bases que orientarão toda a administração pública local.   Em seu artigo 80º 

está estabelecido que: “A Administração Municipal Direta, Indireta ou Fundacional 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público”. 

 A mesma lei, no que se refere à seção da Educação, faz uma única menção ao 

Conselho Municipal da Educação em seu artigo 182 que prescreve o seguinte: “a lei 

regulará o funcionamento, a composição e as atribuições do Conselho Municipal de 

Educação”. 

 O CME de São Caetano do Sul foi criado pelo decreto nº 1489, no ano de 1966, 

porém, somente foi instituído dezenove anos depois por meio do decreto municipal nº 

5537, de 5 de outubro de 1985. O artigo 2º desse decreto refere-se à composição do 

conselho com os seguintes dizeres: “O Conselho Municipal de Educação e Cultura será 

constituído de oito conselheiros, de livre nomeação do prefeito, dentre cidadãos de 

reconhecida dedicação e experiência na área educacional, sendo: um representante da 

área de Nível Superior; um representante do Ensino Profissionalizante; um representante 

da Fundação das Arte1; um representante de Educação Especial; um representante do 

Ensino do 1º Grau; um representante da Área Pré-escolar; um Procurador Judicial”.  E, 

no primeiro parágrafo do artigo 5º, diz que a presidência do CME será exercida pelo 

Diretor Geral do Departamento de Educação e Cultura, totalizando oito componentes que 

terão mandato de quatro anos, coincidindo com o mandato do prefeito. 

 As competências do CME, de forma bem restrita e com caráter apenas de 

assessoramento, estão explícitas no artigo 6º do mesmo decreto: a) opinar sobre problemas 

e iniciativas educacionais e culturais do poder Executivo; b) opinar sobre projetos de leis 



 110

relacionados com a educação e cultura; c) propor providências e programas relacionados 

com a política educacional e cultural desenvolvidas pelo município. 

 Em 1997, o mesmo prefeito, em seu terceiro mandato na cidade, introduziu 

alterações na constituição e nas atribuições do Conselho que ele mesmo havia instituído 

com o decreto anteriormente mencionado. De acordo com o decreto Nº 7.597/97 em seu 

artigo 2º diz que: O CME será constituído por sete conselheiros, de livre nomeação do 

Prefeito, dentre pessoas de notório saber e experiência em Educação, sendo: um, O Diretor 

do Departamento de Educação e Cultura; um educador representante das escolas de Ensino 

Fundamental e Médio da Rede Pública; um educador representante das escolas de Ensino 

Fundamental e Médio da Rede particular ; um educador representante das escolas de 3º 

grau; um educador representante das escolas municipais; um educador representante da 

Pré-escola; um educador representante da Educação Especial. 

 O artigo 3º, do mesmo decreto, alterou o mandato dos conselheiros para dois anos, 

podendo ser reconduzido uma única vez. 

 O citado decreto alterou também as atribuições do CME e em seu artigo 6º 

estabelece: 

 I- fixar as diretrizes para a organização do sistema municipal de ensino ou para o conjunto 

das escolas municipais; 

II- colaborar com o Poder Público Municipal na formulação da política e na elaboração do 

Plano Municipal de Educação; 

III- zelar pelo cumprimento das disposições constitucionais, legais e normativas em matéria 

de Educação; 

IV- exercer atribuições próprias do Poder Público municipal, conferidas em lei, em matéria 

educacional; 

V- exercer, por delegação, competências próprias do Poder Público Estadual em matéria 

educacional; 

VI- assistir e orientar os Poderes Públicos na condução dos assuntos educacionais do 

município; 

VII- aprovar convênios de ação administrativa que incluam o Poder Público Municipal e as 

demais esferas do Poder Público ou setor privado; 
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VIII- propor normas para a aplicação de recursos públicos, em Educação, no município; 

IX- propor medidas ao Poder Público Municipal no que tange à efetiva assunção de suas 

responsabilidades em relação à educação infantil e ao ensino fundamental; 

X- propor critérios para o funcionamento dos serviços escolares de apoio do educando 

(merenda escolar, transporte escolar, e outros); 

XI- pronunciar-se no tocante à instalação de estabelecimentos de ensino de todos os níveis 

situados no município; 

XII- opinar sobre assuntos educacionais, quando solicitado pelo Poder Público; 

XIII- elaborar e alterar o seu regimento. 

 Chama-nos a atenção, ainda no mesmo decreto, o artigo 7º que diz: O CME, reunir-

se-á com a presença da maioria de seus membros: a) ordinariamente, no início e no final de 

cada ano; b) extraordinariamente, por convocação do presidente, ou por solicitação de dois 

terços ( 2/3)  de seus membros. Essa prescrição modifica os dizeres do decreto anterior que 

previa a reunião mensal do conselho. 

 Fazendo uma análise geral sobre o conteúdo da legislação que criou e implantou o 

CME no município de São Caetano do Sul podemos entender que ela é bastante pobre em 

prescrever e em orientar o processo de democratização do Estado em nível municipal, pois 

a Lei Orgânica Municipal não faz menção aos conselhos gestores nem prevê os princípios 

da gestão democrática e da participação. Quanto à área da Educação, especificamente, faz 

alusão somente em um de seus artigos que o município criará o CME, na forma da lei, 

conforme podemos observar nos anexos.  

 As evidências dadas pelo conteúdo das leis municipais para o CME revelam, desta 

forma, que a cultura política que orienta a gestão educacional se enquadra no paradigma de 

democracia representativa, restringindo e limitando o exercício da cidadania e, quando 

permite alguma participação, se caracteriza como elitista, é concedida, não oferecendo 

riscos para o executivo municipal.  

 Fazendo uma avaliação sobre a gestão educacional dos dois municípios em relação 

a sua organização e grau de autonomia, destacamos que ainda está previsto na Lei Orgânica 

de cada cidade que a rede escolar deverá ser integrada ao sistema estadual de educação.  
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 A Constituição de 1988, assim como o artigo nº 11 da LDB, reconhecem a 

autonomia municipal e também estimulam a transferência de responsabilidades, 

tradicionalmente afeitas aos estados para os municípios possibilitando três modalidades de 

organização do seu sistema: a integração ao sistema estadual de ensino, compor com ele um 

sistema único de educação básica e a possibilidade de formar seu sistema próprio e 

autônomo. 

 Em Santo André, apuramos que o processo de desvinculação do Estado está em 

tramitação final e que em breve o município poderá ter sua autonomia reconhecida.  Em 

São Caetano do Sul não existe nenhuma movimentação nesse sentido. Destacamos essa 

realidade porque entendemos que um sistema próprio e autônomo, de acordo com o 

princípio federativo, poderia trazer maior valorização e atribuir maiores responsabilidades 

para os CME, uma vez que passariam a ter poder para normatizar e deliberar sobre assuntos 

educacionais no âmbito do município. 

 Ao lado da autonomia e do poder de normatização, que o órgão passaria a ter, a 

constituição de um sistema próprio possibilitaria ao conselho se empenhar na elaboração do 

Plano Municipal de Educação, que poderia funcionar como um recurso/instrumento de 

mobilização e de publicização das demandas e da produção de propostas de ações para os 

órgãos de gestão do município. Os conselheiros precisam de capacidades técnicas e 

principalmente políticas para assessorar e mobilizar as entidades, associações, movimentos 

organizados e toda a rede escolar em torno do Plano, uma vez que este pode se tornar um 

mecanismo de formação do interesse público e de exercício de aprendizagem do poder. 

 Em São Caetano do Sul, fomos informados por assessores da Diretoria de Educação 

que o município não tem o PME e também não há mobilização para sua elaboração. Em 

Santo André, os próprios conselheiros entrevistados relataram a ocorrência periódica de 

eventos de planejamento. O CME e a Secretaria de Educação estão mobilizando a cidade 

através de plenárias e seminários. As atividades são organizadas por modalidades de ensino 

e visam o levantamento de demandas, avaliação, debate e propostas de ações para que 

possam ser contempladas na elaboração do PME. 
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CAPÍTULO 5 – PARTICIPAÇÃO E CULTURA POLÍTICA NOS CONSELHOS 

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 

 Os estudos sobre cultura política associados à democratização são complexos e 

contraditórios não dando conta de explicar tal fenômeno. Além disso, o grau de 

abrangência, as técnicas e instrumentos de coleta de dados, as comparações e análises 

sempre demandam esforço desmedido, tempo de dedicação e estudos que uma pesquisa de 

doutorado dificilmente teria fôlego para tratar de forma satisfatória. 

 Conservamos a categoria cultura política como pano de fundo e optamos, para efeito 

de aprofundamento de estudos e de satisfação dos objetivos da pesquisa de doutorado, por 

olhar mais de perto um aspecto da cultura política, qual seja, a participação da sociedade 

civil na gestão pública municipal. 

 Consideramos o contexto da gestão municipal, mas temos como objeto específico 

de investigação a participação citadina de dois grupos subjetivos de conselheiros nos CME 

de dois municípios da região da Grande São Paulo.  

 Ao fazermos este recorte temos consciência dos limites e das possibilidades que 

uma pesquisa qualitativa possui, mas encaramos esse desafio com o propósito de contribuir 

para a análise e o debate dos processos de participação social na gestão das políticas 

públicas educacionais do município. Se considerarmos a educação formal como um dos 

serviços essenciais à população, automaticamente poderíamos supor que esta estaria 

interessada na oferta e na qualidade desse serviço. Desta forma, pressupõe-se que a grande 

maioria da população dos municípios investigados teria razões de sobra para exigir e 

participar democraticamente, na condição de cidadãos e usuários, do planejamento, da 

decisão, do acompanhamento e da execução, avaliação e fiscalização dos serviços da 

Educação.  

 Conforme apontamos na seção que tratou da metodologia da pesquisa, utilizamos 

como instrumentos de coleta de dados um questionário fechado que se destinou mais 

especificamente à construção do perfil dos conselheiros para obter as características que 

comporiam a cultura política subjetiva dos dois grupos de conselheiros estudados. 
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  Elaboramos, também, um roteiro para entrevistas com questões abertas e uma 

planilha com indicadores de participação que se destinou à avaliação dos processos 

participativos que perfazem a relação entre Estado e sociedade civil mediados pela ação do 

CME de cada um dos municípios. 

  Utilizamos como apoio investigativo documentos oficiais como: decretos, leis, e 

regimentos que dizem respeito à implantação e à organização dos dois conselhos, pois 

entendemos que eles expressam valores e perspectivas para essas instituições em relação à 

gestão municipal da educação. Além destes instrumentos, consultamos os Planos 

Municipais de Educação, Atas e outros materiais produzidos pelos conselhos que nos 

ajudaram a compreender a dinâmica da atuação dos conselheiros e suas relações com o 

poder executivo municipal, bem como o papel desempenhado por estes órgãos na 

perspectiva da gestão democrática participativa. 

 Os questionários, as entrevistas e a planilha de avaliação de indicadores foram 

aplicados a doze sujeitos que se dispuseram a colaborar com a realização da pesquisa. Para 

efeito de maior abrangência e maior rigor nas informações procuramos ouvir conselheiros 

que desempenham a função, mas priorizamos os ex-conselheiros, pois consideramos que 

um maior tempo de vivência e de experiência de atuação nos CME enriqueceria seus 

depoimentos e percepções acerca do nosso objeto e problema de pesquisa. 

 Ouvimos dois grupos proporcionalmente iguais, ou seja, seis conselheiros de cada 

município que tiveram seus depoimentos gravados e os questionários e planilha de 

indicadores documentados. Por questões de compromisso ético, as informações e 

depoimentos analisados não serão identificados, apenas utilizados e referidos aos 

municípios quando houver necessidade de evidenciar as questões e categorias tratadas. 

 Ao aplicarmos os instrumentos de coletas de dados e fazermos nossas observações 

com “olhar crítico”, tínhamos como pressuposto um conjunto de categorias ou dimensões 

que orientavam nossa ação de pesquisa e que serão agora utilizadas como guias para a 

análise e interpretação dos dados.  

 Utilizamos tabelas, gráficos e aplicamos uma metodologia quantitativa da 

construção de indicadores de participação que nos ajudaram a classificar e a avaliar, 

qualitativamente, a participação produzida e realizada nos CME.  Pretendíamos saber se tal 
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participação provocou alterações e impactos na gestão da Educação nos municípios 

investigados, tendo sempre como referencial a cultura política crítica, aquela ideal para a 

democracia participativa, capaz de superar os padrões do modelo hegemônico, ou seja, da 

democracia representatividade elitista. 

 Para a construção dos indicadores de avaliação da participação na gestão 

educacional do município selecionamos, a partir da literatura sobre “democracia 

participativa” e “participação popular”, algumas dimensões que funcionaram como 

categorias centrais, instrumentos de análise e de medição “qualiquantitativa” das práticas 

participativas. Para cada uma das dimensões construímos uma série de indicadores 

mediante os quais avaliamos a eficiência e a eficácia do processo de participação na gestão 

da Educação municipal. Esses indicadores funcionaram como recursos para que os próprios 

sujeitos entrevistados pudessem quantificar e qualificar a relação entre governo local e 

sociedade civil mediante o processo de participação praticado, tendo como referência os 

CME. 

 Utilizando-se da colaboração do entrevistador e da leitura de uma planilha onde 

estavam relacionados todas as dimensões e seus respectivos indicadores, cada entrevistado 

atribuiu nota para cada um dos indicadores tendo como referência uma escala de valor de 0 

(zero) a 10 (dez). O objetivo dessa metodologia era contar com a colaboração dos próprios 

atores na avaliação e auto-avaliação da participação política na gestão municipal da 

Educação. Entendemos que, dessa forma, nossas análises e interpretações poderiam ter um 

caráter mais fidedigno e abrangente. 

 Para tabular os resultados de cada uma das dimensões e de seus respectivos 

indicadores computamos, aritmeticamente, as notas atribuídas pelos seis sujeitos 

entrevistados de cada município, chegando, dessa forma, a uma média geral por indicador e 

por dimensão. A média de cada indicador foi resultado da nota total dividida por seis, e a 

média de cada dimensão foi obtida pela nota geral dividida pelo número de indicadores que 

as compunham, considerando-se cada grupo de seis entrevistados de cada um dos 

municípios. 
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 Na seqüência, cada uma das dimensões e seus valores correspondentes, foram 

lançados em nova planilha que veio mostrar os gráficos de estilo radar o que nos 

possibilitou melhor visualização dos dados. 

 A disposição gráfica dos resultados contribuiu para que realizássemos as 

comparações e as interpretações fazendo analogias com as duas matrizes de democracia 

trabalhadas no referencial teórico e com as teorias de participação. Dessa maneira, 

entendemos que tivemos suporte empírico para concluirmos sobre nosso problema de 

pesquisa e para comprovar nossas hipóteses anteriormente anunciadas.  

 Iniciamos nossas análises com a elaboração de uma caracterização dos 

entrevistados, pois entendemos ser necessário estabelecer um perfil dos conselheiros em 

torno de alguns aspectos que julgamos significativos para a compreensão dos objetivos e do 

nosso problema de pesquisa.  

 

5.1- Perfil dos conselheiros 

 Chamou-nos a atenção, inicialmente, a questão da idade dos conselheiros21, pois 

tivemos predominância absoluta de sujeitos com idade média de 47,3 anos em Santo André 

e média de 50,6 anos em São Caetano do Sul. Entendemos que esse dado enriquece os 

depoimentos e a percepção em torno da cultura política e da participação na gestão 

educacional, uma vez que a maioria absoluta dos membros dos dois grupos de conselheiros 

são pessoas com vivências e experiências significativas no trabalho com a educação e na 

atuação do exercício da cidadania.  

 Outro dado que chamou a atenção foi a predominância do sexo feminino na 

composição dos dois conselhos22. No município de São Caetano do Sul tínhamos uma 

composição de 84 % de mulheres e 16 % de homens no mandato de 2003-2004 e temos, 

atualmente, no mandato de 2005-2006, 92 % de mulheres e 8% de homens. Em Santo 

André tivemos, no mandato anterior, a seguinte proporcionalidade: 70% de mulheres e 30% 

de homens. No atual mandato temos a correspondência de 66% de mulheres para 34% de 

homens. 
                                                 
21 Fonte: pesquisa de campo e cadastro da  Secretaria/Diretoria da Educação Municipal. 
22 Fonte: Ibid. 
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 Este cenário corresponde aos estudos de GATTI (1997) e APPLE (1995) que 

retratam a Educação como uma profissão feminina, onde não se tem a valorização social e 

econômica correspondentes pois,  no sistema de produção capitalista,  o ensino, 

principalmente na Educação Básica, é um bem que demanda muito investimento e se tem 

um retorno demorado e insatisfatório para a lógica do capital, fazendo dessa atividade 

social uma área pouco prestigiada do ponto de vista financeiro.    

 O nível de escolarização também nos chamou a atenção uma vez que, do total de 

entrevistados 66,7% possuem nível superior e, 33,3% dos demais possuem pós-graduação, 

o que representa uma condição bastante favorável para a atuação política nessas 

instituições. O percentual do nível de escolarização dos entrevistados coincidiu nos dois 

municípios, por isso foi computado na mesma tabela, conforme se observa abaixo. 

  Destaca-se que, em São Caetano do Sul, na composição total das últimas duas 

gestões de conselheiros, tivemos todos os conselheiros com nível superior ou com pós-

graduação na proporção de 65% com Ensino Superior e 35% com Pós-graduação. Em 

Santo André, quando consideramos o total de conselheiros, tivemos predominância de 

conselheiros com nível superior, mas tínhamos pessoas com nível de Ensino Médio na 

composição das duas últimas gestões de conselheiros. 

  TABELA 01 – NÍVEL DE ESCOLARIZAÇÃO 

  ______________________________________________ 

       N    % 

  Educação Básica   0  0 

  Ensino Superior   8  66,7 

  Pós-graduação    4  33,3 

  TOTAL            12  100 

  ______________________________________________ 
  FONTE: Pesquisa de campo. 

 

  As variáveis da educação e da renda são retratadas por MOISÉS (1995), 

O’DONELL (1999) e PATEMAN (1992) como condições estruturais, possibilitadoras de 

uma cultura política favorável ao processo de democratização. A relação é direta e 

considera-se que, quanto maior o nível de escolarização e desenvolvimento econômico 
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pessoal e social, tanto maior será a qualidade de formação e de atuação política. 

Destacando-se que possibilitariam uma cultura política mais crítica e mais  autônoma. 

 Em São Caetano do Sul, do total de entrevistados, 50% possuem renda na faixa 

entre 11 e 15 salários mínimos, 33,4 % de ganham entre 6 e 10 salários mínimos e 16,6 % 

possuem renda entre 1 e 5 salários mínimos. 

 Em Santo André 66,6% dos entrevistados possuem renda entre 6 e 10 salários 

mínimos, 16,7% possuem  renda na faixa entre 11 e 15 salários mínimos e 16,7% possuem 

renda de mais de 15 salários mínimos. 

  TABELA 02 – RENDA MENSAL LÍQUIDA 

  ___________________________________________________ 

        N  % 

  Entre 1 e 5 salários mínimos   2  16,6 

  Entre 6 e 10 salários mínimos  7  58,4 

  Entre 11 e 15 salários mínimos  2  16,6 

  Mais de 15 salários mínimos   1    8,4 

  TOTAL              12  100 

  ____________________________________________________ 

  FONTE: Pesquisa de campo. 

 

 Se considerarmos as condições estruturais, descritas a partir da coleta dos dados de 

renda e de escolarização, precisaríamos concordar que, os dois grupos investigados, por 

apresentarem dados privilegiados em relação às duas variáveis, deveriam manifestar uma 

atuação com forte ênfase no ativismo político e em correspondência com as práticas 

democráticas progressistas. 

 Entretanto, embora esses dados empíricos sejam considerados significativos, as 

variáveis estruturais como educação e desenvolvimento econômico são insuficientes para 

explicar a efetivação dos processos de democratização. Mesmo que se acrescentem 

variáveis procedimentais, tais como os direitos políticos garantidos em lei, instituições em 

funcionamento e processos eletivos regulares, entre outras, ainda assim essas duas vertentes 

sozinhas não conseguem explicar o fenômeno da democratização. Entendemos ser preciso 

considerar, também, as variáveis da cultura política, ou seja, o modo como uma 
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comunidade entende e pratica o processo político que é, historicamente, determinado pelo 

modo como os cidadãos se comportam em relação ao Estado e às suas instituições.  

 Outra característica que se mostrou importante na constituição do perfil dos 

conselheiros foi a do campo de atuação profissional. Uma suposição, ou pressuposto, 

bastante convincente é que, todos os cidadãos e famílias, independentemente de seu campo 

de ação econômica e profissional têm interesse em Educação de qualidade e em prestação 

desse serviço em condições adequadas para as suas necessidades e as de seus filhos. Diante 

do exposto nota-se uma grande contradição, pois os dados empíricos mostram uma 

predominância absoluta de 83,4 % de conselheiros que atuam ou atuaram no campo da 

educação formal tendo esta como principal atividade econômica, observando-se uma 

ausência muito significativa de conselheiros que atuam em outras áreas profissionais. 

  Outra característica acrescida no perfil dos conselheiros foi a dos meios de acesso 

aos problemas e assuntos educacionais do município, pois a participação e a atuação 

política dependem da boa informação e também da formação, como analisaremos mais 

adiante. Dentre as opções sugeridas obtivemos os seguintes dados: 

TABELA 03 – “Meios de acesso aos problemas, decisões e planejamento 

das ações educacionais do município.” 

    ___________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                     N         % 

Participação em fóruns plenárias e congressos                                                       11        91,6 

Prestação de contas dos mandatos do executivo, legislativo municipal                 04        33,3 

Publicação na imprensa local                                                                                  09        75 

Diário oficial do município                                                                                     05        41,6 

Diretoria da Educação                                                                                             05        41,6 

Outra fonte                                                                                                               04        33,3 

Não estou bem informado                                                                                         0          0 

FONTE: Pesquisa de campo.  

Obs. Vários dos entrevistados optaram por mais de uma indicação.     
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 Os dados apontam para um processo de informação e de participação que são 

marcados pela diversidade e pela intensidade das fontes de acesso aos assuntos 

educacionais. O que revela que os conselheiros estão antenados e bem informados quanto 

às questões afetas à gestão da Educação municipal. Entretanto, é preciso observar que a 

maioria das opções são aquelas diretamente conduzidas e organizadas pelo executivo 

municipal, conforme apontam os dados nos itens: fóruns, plenárias e congresso; prestação 

de contas do mandato; diário oficial e diretoria da Educação, que são fontes oficiais e 

poderiam direcionar as informações e a formação para as políticas públicas também 

oficiais. 

 Quando apontamos para o item – outra fonte – e aguardamos uma resposta, apenas 

33,3% apontaram para fontes independentes ou não oficiais, como os sindicatos e outras 

organizações da sociedade civil. A exceção foi o montante de 75% que utilizam a imprensa 

local como fonte de informação. Este cenário dá margem para uma questão de cunho 

crítico: será que as instituições CME e seus conselheiros não estão num grau de 

dependência muito grande em relação às políticas oficiais do Estado? Qual é o grau de 

autonomia dos conselheiros? Haveria outras forças e fontes das quais a sociedade civil 

poderia se servir no intuito de produzir crítica e debater com os formuladores das políticas 

públicas oficiais? 

5.2 - Democracia e cultura política subjetiva nos conselhos 

No primeiro eixo de análise buscamos compreender, mesmo que de forma 

fragmentada e dentro dos limites desta pesquisa, alguns aspectos da cultura política 

subjetiva de dois subgrupos, ou seja, de duas instituições sociais de participação política 

que constituem os CME de duas cidades do Grande ABC/SP.  A partir da vinculação com o 

campo teórico das “matrizes de democracias” trabalhadas no terceiro capítulo, 

classificamos os dados coletados por meio de questionário fechado e de entrevistas abertas 

em categorias de análise por intermédio das quais poderemos direcionar nossa compreensão 

sobre como esses grupos subjetivos se relacionam e procedem enquanto sujeitos políticos 

que atuam nos conselhos de gestão da educação municipal. 

Nosso objetivo, nesta seção, é a tentativa de classificação das manifestações de 

cultura política dos dois grupos de conselheiros quanto aos paradigmas de democracia, 
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assim como apresentar algumas contradições que o conceito de democracia pode apresentar 

na orientação das práticas políticas dos dois grupos estudados.  Para tanto, é preciso 

adjetivar a democracia, caracterizá-la e classificá-la segundo as suas diferentes matrizes, 

uma vez que os processos de participação, as percepções e os comportamentos dos atores 

políticos se confundem ou formam uma simbiose e, desta forma, podem estar contribuindo 

para a reprodução de ideologias e de processos políticos conservadores.  

A primeira categoria que vamos analisar é a do “interesse por política”23 onde 

buscamos avaliar o grau de interesse que os dois grupos de conselheiros possuem em 

relação aos assuntos políticos. 

O pressuposto que orientou a preocupação com esta questão é o de que indivíduos 

interessados por política tendem a se engajar de maneira mais ativa nas discussões públicas 

o que favoreceria o desenvolvimento da democracia. Desta forma, elaboramos uma tabela 

que expressa o resultado de nossa pergunta sobre o interesse por política feita aos 12 

conselheiros. Como se trata de dois grupos eminentemente políticos, e que são orientados 

por uma ideologia de participação, obtivemos os seguintes resultados:   100% de respostas 

positivas, ou seja, os dois subgrupos analisados demonstram um altíssimo interesse por 

política conforme somam as opções “se interessa muito” e se “interessa”, visualizados na 

tabela abaixo.  

TABELA  04  – INTERESSE POR POLÍTICA 

“De um modo geral, em que medida o(a) Sr.(a) se interessa por política?” 
________________________________________________________________ 
    Santo André   São Caetano do Sul 
    N  %  N  % 
Interessa-se muito  4  66,6  1  16,6 
Interessa-se   2  33,4  5  83,4 
Interessa-se pouco  -    -  - 
Não se interessa  -    -  - 
________________________________________________________________ 
TOTAL   6  100  6  100 
________________________________________________________________ 
FONTE: Pesquisa de campo   

  

                                                 
23 No estudo pioneiro sobre cultura política “The civic Culture, de Gabriel Almond e Sidney Verba (1989), este é um dos primeiros 
indicadores para a definição da cultura política de uma população. 
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O “interesse por política” é um indicador clássico da cultura política e foi retratado 

por MOISÉS (1993, p. 124), quando realizou pesquisa nacional e atestou uma mudança em 

curso na cultura política brasileira por meio de comparação entre períodos históricos 

diferentes considerando, entre outras variáveis, o grau de “interesse por política” 

manifestado pelos entrevistados. Os dados apresentados mostram que este interesse tem 

crescido desde o desenvolvimento das instituições democráticas nacionais na década de 

1980, chegando a atingir em 1993 a marca de 68,7%, contra os 60,5% registrados em 1989. 

Os dados sobre interesse por política dos grupos em estudo estão bem acima da 

média nacional, conforme apresentado na tabela nº 4. Esse perfil, altamente positivo dos 

dois grupos de conselheiros, pode ser explicado considerando as variáveis de renda, 

escolarização, idade, experiência e vinculação com a área da Educação já tratadas no item, 

perfil dos conselheiros. 

Outra categoria que elegemos para a análise da cultura política dos subgrupos é a da 

“adesão aos valores democráticos e à extensão dos direitos políticos” pois entendemos que 

se torna significativa a compreensão de como esses grupos aderem, ou não, ao elitismo que 

é um aspecto da cultura política hegemônica bastante marcante em nossa sociedade. 

Elaboramos algumas questões aos entrevistados visando captar valores que 

correspondem ao paradigma da democracia elitista: apenas os dotados de escolaridade 

suficiente deveriam votar? Apenas os dotados de escolaridade suficiente deveriam 

concorrer a cargos eletivos ou serem conselheiros do CME? Ao tomar uma decisão o 

governo deve ouvir apenas os especialistas e técnicos sobre o assunto? A partir dessas 

questões pensamos absorver os valores dos sujeitos sobre igualitarismo/elitismo político, ou 

seja, sobre as condições de igualdade, ou privilégio, na participação e na decisão dos 

assuntos coletivos, condição imprescindível para a concretização da democracia. 

Computando os dados a partir do questionário fechado, e de entrevista aberta, obtivemos os 

resultados tabulados nas três tabelas seguintes: 
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TABELA  05  – ELITISMO 
“Na opinião do Sr.(a), apenas os dotados de escolaridade suficiente deveriam poder votar?” 
____________________________________________________________ 
RESPOSTA         N  % 
Sim       0   0 
Não       12  100 
____________________________________________________________ 
TOTAL                  12  100 
____________________________________________________________ 
FONTE: Pesquisa de campo 
 
 
 
 
TABELA  06  – ELITISMO 
“Na opinião do Sr.(a), apenas os dotados de escolaridade suficiente deveriam poder 
 concorrer aos cargos eletivos?” 
_________________________________________________________________________ 
RESPOSTAS    Santo André  São Caetano do Sul 
      N %  N % 
Sim      1 16,6  4 66,6 
Não      5 83,4  2 33,4 
_________________________________________________________________________ 
TOTAL     6 100  6 100  
_________________________________________________________________________ 
FONTE: Pesquisa de campo 
 
 
 
TABELA  07 – ELITISMO 
“o  Sr.(a) concorda, ou discorda, da seguinte afirmação: a grande maioria da população 
 não tem como influenciar na política. Isto é coisa para entendidos e  políticos?” 
_________________________________________________________________________ 
RESPOSTAS    Santo André  São Caetano do Sul 
      N %  N % 
Concorda muito    - -  - - 
Concorda     - -  - - 
Não concorda, nem discorda   1 16,6  1 16,6 
Discorda     3 50  3 50 
Discorda muito     2 33,4  2 33,4 
_________________________________________________________________________ 
TOTAL     6 100  6 100 
_________________________________________________________________________ 
FONTE: Pesquisa de campo. 
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Quando a pergunta foi feita sobre se o governo, ao tomar uma decisão, deve ouvir 

apenas os especialistas e os técnicos, a grande maioria dos entrevistados, 83,4 %, optou 

pela resposta “discorda e discorda muito”, o que sugere uma tendência contrária ao 

elitismo.  

Nas questões que se referem à restrição dos direitos políticos, mediante a 

escolaridade, considerando a capacidade de votar e de concorrer aos cargos representativos, 

obtivemos os seguintes resultados: 100% optaram pela resposta “não” no quesito restrição 

do voto nos dois municípios. Em Santo André, 83,4 % optaram pela resposta “não” quanto 

à restrição da escolaridade para concorrer a processos eletivos. Inversamente, em São 

Caetano do Sul, 66,6% respondeu “sim”, ou seja, considera a escolarização como uma 

condição para concorrer a cargos públicos, pode estar sinalizando para alguma forma de 

restrição ao direito de concorrer aos cargos públicos, o que não deixa de ser um aspecto do 

elitismo. 

Até aqui, pelos dados apresentados, que avaliam as orientações políticas subjetivas 

da maioria dos membros dos conselhos em questões abstratas do regime político, a 

interpretação sugere que essas orientações são relativamente congruentes com o regime 

democrático e também antielitista, com a exceção já relatada anteriormente. 

Quando analisamos a avaliação dos entrevistados sobre a capacidade cognitiva da 

maioria da população de atividades políticas, 83,4% dos sujeitos optaram pela resposta 

“discorda” e “discorda muito” acreditando, portanto, na capacidade de a população 

interferir na condução dos assuntos públicos, conforme aponta a tabela nº 6. 

Uma outra categoria de análise a “auto-avaliação sobre a capacidade de influenciar 

na política” contribui para estabelecer uma visão mais específica sobre a capacidade 

cognitiva dos grupos, ou da população, questão que julgamos fundamental para 

vincularmos positiva ou negativamente ao elitismo.  

  Diante de questões mais subjetivas, “o Sr.(a) acredita que influencia na política?”, 

obtivemos resultados diametralmente opostos nos dois municípios. Em Santo André, 66,6% 

responderam “sim” e 33,4% “em parte”, o que sugere uma auto-avaliação 

significativamente positiva sobre a própria atuação política. Em São Caetano do Sul, 

conforme os dados da tabela nº 7, temos uma auto-avaliação relativamente negativa sobre a 
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capacidade de influenciar na política, uma vez que 66,6% acreditam que influenciam 

somente “em parte” e 33,4% optaram pelo “sim”, contribuindo, mesmo que de forma 

inversa, para reforçar um aspecto do elitismo, ou seja, de entender que alguns, “os políticos 

profissionais”, se acham mais bem preparados para influenciar nas decisões políticas, o que 

representa uma das fortes marcas da democracia representativa elitista, defendida por 

SHUMPETER (1984), com a tese da democracia concorrencial eletiva, ou mesmo por 

HUNTINGTON (1975) com a defesa de que a apatia política é um bem para a democracia 

ou ainda de acordo com O’DONELL (1999) com a proposta da democracia delegativa, 

sobre as quais já dissertamos no segundo capítulo. 

 

 TABELA  08  – CAPACIDADE DE INFLUENCIAR NA POLÍTICA 

 “Como um (a) cidadão (ã) comum, o (a) Sr.(a) acredita que influencia na política?” 

 ________________________________________________________ 

     Santo André  São Caetano do Sul 

     N %  N % 

 Sim    4 66,6  2 33,4 

 Em parte   2 33,4  4 66,6 

 Não    - -  - - 

 __________________________________________________________________ 

 TOTAL   6 100  6 100 

 ___________________________________________________________________ 

 FONTE: Pesquisa de campo. 
 

 

 Também é possível apontarmos os limites da capacidade de interferir na política 

quando direcionamos o olhar para a questão da eficácia política subjetiva dos membros dos 

conselhos, ou seja, sua percepção em relação ao seu próprio papel, desempenhado nos 

conselhos e no sistema político mais amplo. Isso se torna mais evidente a partir da auto-

avaliação negativa sobre a capacidade de influenciar nos fatos e objetos políticos, 

especialmente no processo de tomada de decisão e no planejamento educacional, conforme 

os depoimentos obtidos nas entrevistas. 
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 Diante da indagação: “você acha que interfere na política educacional do município 

mediante sua participação no CME?” foram relatadas as seguintes falas: 

 “a interferência é muito pouca, uma vez que o plano já vem elaborado e, então, 

para que se altere é muito difícil”. Quanto ao valor atribuído a sua 

função de conselheira: “pelo menos ter o conhecimento de algumas 

atividades da cidade e das escolas de quem está representando; o que o 

conselho está fazendo é a troca de experiências, de abrir portas de uma escola 

para outra” (Ref.:conselheira M2). 

 

 “Eu particularmente acho que não interferi. Acho que deveria interferir, mas 

até o momento não interferi”. Quanto ao valor que atribui a sua função 

de conselheiro: “acredito que haja necessidade dos conselhos enquanto 

espaço de representação. Se for um representante da classe dos professores, 

acho que eu teria que os representar. Mas nessa questão percebo um trâmite 

muito burocrático, onde há o conselho para a prefeitura dizer que é 

democrática. Por outro lado, avaliando este ano do conselho, não vi nenhuma 

participação efetiva, não vi que minha participação tenha 

contribuído”.(Ref:conselheiro R1). 

 

 “pretendo, mas não creio que vou interferir muito, pretendo apontar, lutar pelas 

nossas reivindicações, e lutar pela escola estadual. ... a população resolveu, de 

uns anos pra cá, valorizar muito a escola municipal em detrimento da escola 

estadual. È lógico que a escola municipal tem mais recursos, é mais bonita, tem 

mais apoio financeiro, tem mais coisas e não tem alguns probleminhas de infra-

estrutura como na escola estadual. Mas também não é assim tão melhor que a 

estadual. É que a população fica achando que a escola não é tão boa quanto à 

municipal, e eu que aproveitar para dizer que não é assim. (Ref:conselheira E2). 

 Os dados quantitativos e os depoimentos indicam para uma avaliação modesta 

quanto à capacidade de interferência na vida política em geral, com exceção dos 

conselheiros de Santo André que pontuaram 66,6% positivamente. A avaliação bastante 

modesta, também, é correspondente à avaliação especifica de atuação nos conselhos, 

conforme explicitam os depoimentos acima.  
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 A percepção de impotência ou dos limites de interferência nas decisões e ações 

enfaticamente descritas em relação ao CME de São Caetano, mas também observado em 

Santo André, pode ser interpretado a partir de uma leitura crítica onde percebemos que 

grande parte dos entrevistados não apresentava compreensão clara sobre as atribuições e 

muito menos da natureza política dos conselhos. Expressões como “troca de informações e 

experiências”, “colaboração”, “divulgação de eventos”, “convites para inaugurações de 

obras”, “fazer reivindicações”, são algumas que captamos na fala de vários entrevistados e 

que revelam a falta de compreensão sobre o papel dos conselhos que, conforme (CURRY), 

deveriam se constituir em órgãos colegiados autônomos, integrantes da estrutura do poder 

público, representativos da sociedade local, incumbidos de contribuir para a 

democratização da gestão educacional no município e atuar na defesa intransigente do 

direito de todos à educação de qualidade (2004, p. 16). 

 Muitos dos entrevistados também não apresentavam clareza sobre a sua participação 

pessoal e quais atividades deveriam desempenhar no conselho. A falta de clareza do papel 

político ou mesmo técnico da função de conselheiro(a) e do próprio conselho produz a 

sensação de insegurança e de apatia, especialmente no município de São Caetano do Sul. 

 Na seqüência abordaremos a categoria “participação política na cidade”, uma 

categoria complementar à anterior que vai nos conduzir para a compreensão da participação 

subjetiva e efetiva dos componentes dos grupos em atividades políticas que extrapolam os 

limites dos CME, superando o posicionamento apenas abstrato dos sujeitos. Para isso, 

perguntamos sobre a “participação política em relação às duas últimas campanhas 

eleitorais do município” e demos como opção de resposta os seguintes itens: compareceu a 

algum comício; fez algum trabalho gratuito para algum candidato ou partido; colocou 

cartazes em sua casa, automóvel ou local de trabalho; compareceu a alguma reunião para 

ouvir debates. Pelos dados tabulados, e expostos na tabela nº 9, apenas o item “compareceu 

a alguma reunião para ouvir debates” foi assinalado positivamente por 83,4% dos 

conselheiros. Nos demais itens, apenas um terço dos entrevistados assinalaram a opção 

“sim”. Esses dados nos levam a sugerir um ativismo político apenas mediano nas questões 

que extrapolam a esfera da educação, isso no âmbito dos dois grupos de conselheiros 

estudados. 
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TABELA  09  - ATIVISMO POLÍTICO 

“participação política nas duas últimas campanhas eleitorais do município” 

__________________________________________________________________ 

PERGUNTA         SIM  %    NÃO    % 

Compareceu a algum comício          5 41      7   59 

Fez algum trabalho gratuito para algum candidato       4 33,3      8   66,7 

Colocou cartazes em sua casa, automóvel ou local de trabalho        4 33,3           8   66,7 

Compareceu a alguma reunião para ouvir debates     10 83,4      2   16,6 

______________________________________________________________________________ 

FONTE: Pesquisa de campo. 

Nota: Vários entrevistados assinalaram mais de uma opção. 
  

 Comparando os dados sobre o nível de ativismo e percepção de eficiência política 

dos dois grupos, em relação à pesquisa de MOISÉS (1995, p. 207), quando se aponta que 

57,8% da população brasileira entrevistada acreditava não influenciar na política, podemos 

dizer que, novamente, com exceção de Santo André, os números estão bastante próximos 

em relação às duas variáveis. 

 É preciso considerar que a auto-avaliação positiva sobre a capacidade de influenciar 

e de eficiência nas questões políticas pode ser decorrente do “privilégio”,  ou da  luta,  para 

atuar nos conselhos de educação, uma vez que essas instituições podem possibilitar uma 

experiência pedagógica significativa em termos de formação política para os conselheiros, 

principalmente para os ativistas, fazendo com que estes se entendam como atores 

relevantes.  

 A participação é uma estratégia política que já foi utilizada por ditaduras militares, 

governos populistas, instituições internacionais que promovem golpes militares e por outras 

organizações governamentais e civis com diferentes orientações ideológicas, podendo 

inclusive esconder práticas autoritárias.  

 Participar é ter o poder de definir os fins e os meios de uma prática social, poder que 

pode ser exercido diretamente ou por meio de mandatos, delegações ou representações em 

diferentes instâncias como igrejas, cooperativas, partidos, sindicatos, cidades entre outras, 

de tal forma que a participação assume um caráter pedagógico de aprendizagem do poder, 
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uma estratégia de condução autônoma em todos os momentos e lugares em que se esteja 

vivendo.  

 Não dá para identificar participação como a fala ou a presença em reuniões, 

consultas e planejamentos comunitários, votações em assembléias. Todas essas atitudes e 

comportamentos podem ser ocasião e metodologia de participação, se forem instrumentos 

de aprendizagem do poder. É negação da participação, quando realizadas sob comando das 

chefias e coordenadores de grupos, numa tentativa, por vezes até muito sofisticada, de 

vender uma boa impressão de democracia, mas que se resumem em seções de informações 

e de promoção dos feitos das autoridades. 

 A participação observada em relação aos dois conselhos estudados evidencia uma 

ambigüidade, uma vez que não realiza através da mobilização da sociedade civil o ideal da 

democracia ampliada, restringindo-se a uma participação muito limitada que se assemelha 

às práticas da democracia representativa parlamentar. 

Outra categoria de análise, “grau de confianças nas instituições políticas” se torna 

muito relevante já que os procedimentos políticos do regime democrático são 

predominantemente institucionalizados. É na relação do cidadão com suas instituições que 

podemos captar o aspecto da confiança e da eficiência da democracia, em especial da 

democracia representativa que se tornou hegemônica em nossa sociedade. Para isso, 

solicitamos que respondessem a três questões diretamente relacionadas com a vida política 

da cidade e suas instituições: grau de confiança nos partidos políticos, grau de confiança 

nos políticos e grau de confiança nas instituições da democracia destacando-se a Câmara 

dos vereadores, Executivo municipal, Ongs, Conselhos/fóruns e, por último, nos sindicatos. 

TABELA 10 - GRAU DE CONFIANÇA NOS PARTIDOS POLÍTICOS 

________________________________________________________________________________ 

     RESPOSTAS 

________________________________________________________________________________
Confia muito        Confia  Confia pouco      Não confia  TOTAL 

N %        N            %    N   %       N        %  N % 

- -         6        41,6    5  41,6        1        16,8  12
 100 

________________________________________________________________________________ 

FONTE: Pesquisa de campo 
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TABELA 11 – GRAU DE CONFIANÇA NOS POLÍTICOS 

________________________________________________________________________________ 

     RESPOSTAS 

________________________________________________________________________________ 

Confia muito  Confia  Confia pouco  Não confia TOTAL 

N %  N %    N   %  N % N % 

- -  2           16,6     8  66,8  2         16,6          12         100 

________________________________________________________________________________ 

FONTE:Pesquisa de campo 
 

 A existência de partidos políticos que concorrem livremente no processo eletivo é 

uma característica fundamental da democracia contemporânea, caracterizando um regime 

como democrático ou não. Assim, a análise sobre o nível de confiança nos partidos torna-se 

fundamental em nosso estudo. Os resultados obtidos, conforme mostra a tabela nº 10, onde 

58,4% “confia pouco” ou “não confia” nos partidos, são bastante significativos, o que 

coloca os grupos em estudo em situação apenas um pouco melhor se comparados à 

população geral, que, de acordo com pesquisas nacionais, aponta para um índice de mais de 

70% de desconfiança generalizada para com esta instituição (MOISÉS, 1995, p.212).   

 Percebe-se que a avaliação negativa está associada à quebra de expectativas 

concretas em relação ao desempenho pouco eficiente dos partidos no atendimento de 

demandas dos indivíduos e, principalmente, aos problemas de corrupção bastante 

freqüentes na sociedade brasileira. Este cenário nos leva a concluir que a democracia 

representativa está em crise, e que a representatividade dos partidos está muito distante dos 

interesses políticos da maioria da população. 

 Expandindo a preocupação com o grau de confiança nas instituições apresentamos, 

a seguir, a percepção dos entrevistados sobre a classe política em geral que, de acordo com 

a tabela nº 11, pontua 83,4% com as opções “confia pouco” ou “não confia” nos políticos. 

 O quadro resultante também se mostra bastante insatisfatório, visto que, no regime 

democrático, o governo que deveria ser o principal responsável pelo atendimento das 

demandas sociais, apresenta baixo grau de confiança e de legitimidade, o que representa um 

problema. Esse resultado, segundo MOISÉS (1995), pode advir da percepção que a grande 
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maioria possui de que os governantes privilegiam o atendimento de demandas de uma 

minoria abastada, e influente politicamente, deixando a maioria da população em segundo 

plano. 

 Torna-se problemático para o regime democrático quando a maioria diz não confiar 

no governo e nas instituições políticas, principalmente para um grupo de ativistas que atua 

num processo de participação institucionalizada mantendo contatos mais freqüentes com a 

administração pública municipal. 

 Quando ampliamos a investigação sobre o grau de confiança para outras instituições 

democráticas e representativas como Câmara de vereadores, Sindicatos, conselhos, fóruns e 

ONGs, onde a participação tende a ser direta, temos os seguintes resultados, apresentados 

na tabela nº 12, logo abaixo. Fazendo uma comparação entre essas instituições percebemos 

que os números são, significativamente, inferiores para os partidos políticos, Câmara e 

Executivo, bastante satisfatoriamente (58,3%) valor correspondente a Conselhos e Fóruns. 

ONGs e sindicatos apresentam um grau de confiança mediano, pontuando com a marca de 

50% entre os entrevistados. 

 TABELA 12 – GRAU DE CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES POLÍTICAS 

_______________________________________________________________________________ 

ALTERNATIVAS    RESPOSTAS 

  _____________________________________________________________ 

   Confia muito    Confia Confia pouco Não confia TOTAL
  

   N % N % N % N %    % 

Câmara de vereadores - 0 7 58,3 5 41,7 - 0 100 

Executivo municipal - 0 7 58,3 5 41,7 - 0 100 

Partidos políticos - 0 4 30 6 50 2 20 100 

Ongs   - 0 6 50 6 50 - 0 100 

Sindicatos  - 0 6 50 6 50 - 0 100 

Conselhos e fóruns - 0 7 58,3 5 41,7 - 0 100 

_______________________________________________________________________________ 

FONTE: Pesquisa de campo 

Obs. O percentual de grau de confiança nos partidos políticos, quando avaliado junto com outras 
instituições foi maior (70%) do que quando avaliado sozinho (58,4), conforme tabela nº 10.  
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 A título de fechamento da análise sobre cultura política subjetiva dos subgrupos em 

estudo destacamos duas contradições visualizadas nos dados anteriormente apresentados. A 

primeira discrepância refere-se à adesão, bastante alta dos conselheiros, aos valores 

democráticos em sua dimensão abstrata, conforme apontaram os números que se referem às 

categorias de interesse e capacidade de influenciar na política, oposição ao elitismo, e, por 

outro lado, uma avaliação relativamente negativa quanto ao seu papel político subjetivo. Os 

dados sobre ativismo político, apenas medianos, apontados na tabela nº 9, e os depoimentos 

relatados a partir da indagação “você interfere na política municipal da educação mediante 

sua participação no CME”, especialmente a aqueles que se referem aos conselheiros de São 

Caetano do Sul comprovam essa contradição. Portanto, embora os conselheiros tenham 

uma postura relativamente correspondente à cultura política da democracia participativa, 

que os coloca numa posição bastante privilegiada em relação à maioria da população 

brasileira, há evidências de uma auto-avaliação enfaticamente negativa, ou pelo menos, que 

se revela impotente quanto a seu ativismo político. 

 A segunda contradição visualizada refere-se à adesão aos valores do regime 

democrático e à desconfiança em relação às suas instituições e aos seus representantes 

políticos. Os piores números dirigem-se aos políticos e aos partidos políticos onde existe 

um grau em torno de 70% de desconfiança. As demais instituições, conforme mostra a 

tabela nº 12, apresentam um grau de confiança apenas mediano. 

 Considerando os dados relativamente negativos quanto à desconfiança nos políticos, 

e nas instituições políticas, o regime democrático está ameaçado? Este tipo de democracia, 

representativa e elitista não corresponde mais às expectativas dos cidadãos? Por que não se 

fortalece outro modelo de democracia mais radical, ou direta, já que se tem percepção 

bastante negativa da democracia representativa? 

 Como não é o propósito desta pesquisa estudar a relação da avaliação negativa da 

democracia representativa e a tendência para que ela permaneça como hegemônica, 

consideramos apenas que a avaliação, relativamente, negativa dos políticos e de quase todas 

as instituições políticas pode representar o descontentamento dos sujeitos de pesquisa 

quanto à eficácia dos governantes e das instituições na solução de necessidades imediatas, 
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visualizadas pela maioria da população, que se manifestam de maneira especial no 

município. 

 MOISÉS (1995), ao analisar a situação do regime democrático brasileiro, verifica 

que a legitimidade da democracia, em sua dimensão geral, está relativamente sedimentada 

no cenário nacional, o que não impede a existência de índices alarmantes de desconfiança 

nas instituições que representam esta forma de governo, graças às performances ineficientes 

dos ocupantes dos cargos públicos diante dos problemas estruturais pelos quais passamos. 

 Para o autor, em um curto prazo, esta situação não traria problemas para a nossa 

recente democracia pela razão da existência de uma reserva preliminar de legitimidade24. 

Esta reserva seria responsável por garantir a adesão da maioria da população à democracia, 

enquanto um conjunto de valores gerais, mesmo que as personalidades e as instituições do 

cenário político nacional apresentassem avaliações bastante negativas.  

 SANTOS, ao ressaltar a crise do modelo hegemônico de democracia e ao enfatizar 

os movimentos de democracias participativas, especialmente em nível local, entende que a 

crise da democracia liberal pode ser positiva e pode também  propiciar a aproximação entre 

os modelos de democracia. Na opinião do autor citado, existem duas formas possíveis de 

combinação entre democracia participativa e democracia representativa: coexistência e 

complementaridade.  

 Coexistência implica convivência, em níveis diversos, das diferentes formas de 

procedimentalismo, organização administrativa e variação de desenho 

institucional. A democracia representativa nacional (domínio exclusivo em nível 

de constituição de governos, aceitação de forma vertical burocrática da 

administração pública), coexiste com a democracia participativa em nível local, 

acentuando determinadas características participativas já existentes em algumas 

democracias dos países centrais. 

 Complementaridade implica uma articulação mais profunda entre democracia 

representativa e democracia participativa. Pressupõe o reconhecimento do 

governo de que o procedimentalismo participativo, as formas públicas de 

monitoramento dos governos e os processos de deliberação pública podem 

                                                 
24 O autor entende reserva preliminar de legitimidade como o apoio e defesa dos valores abstratos da 
democracia. Essa situação contrasta com as reais práticas dos políticos e das instituições que são avaliados 
com alto grau de negatividade. 



 134

substituir parte do processo de representação e deliberação tais como concebidos 

no modelo hegemônico de democracia (2002, p. 75-76). 

 O que se pretende com a complementaridade é o fortalecimento da democracia local 

através de um processo de renovação cultural ligado a uma nova institucionalidade política, 

que produza arranjos participativos, permita a articulação entre a argumentação da justiça 

distributiva e a transferência de prerrogativas do nível nacional para o local e da sociedade 

política para os próprios arranjos políticos, combinando representatividade com 

participação. A inovação cultural e o experimentalismo institucional são prementes para as   

modernas  democracias e podem desembocar em um novo movimento social no qual o 

próprio Estado pode se transformar em espaço de emancipação e de formação de atualizada   

cultura política,  que poderia resgatar o sentido da política e fortalecer as instituições de 

acordo com a matriz da democracia participativa.  

 Enquanto subgrupos com cultura subjetiva, os dois conselhos integram um cenário 

maior onde se trava uma disputa político-ideológica de projeto de sociedade. Na arena local 

o avanço, ou a preponderância, de uma cultura política correspondente à democracia 

participativa dependerá dos atores governamentais, das organizações da sociedade civil e 

dos próprios cidadãos/conselheiros. Os CME representam apenas mais um espaço público 

de possibilidades para a produção e para a prática dessa cultura. 

 

 

5.3  -  Indicadores de participação na gestão municipal 

 O segundo eixo de análise proposto por esta pesquisa é o estudo da relação entre 

Estado e sociedade civil por meio da participação na gestão educacional. De acordo com 

MOISÉS (1995), este é um dos principais aspectos a ser considerado quando se deseja 

compreender a cultura política de uma determinada sociedade. Este eixo possibilitará uma 

compreensão mais significativa do nosso problema de pesquisa que é saber se houve 

inovação na participação e na gestão da Educação municipal com a criação e a atuação dos 

conselhos. A análise das informações empíricas, captadas por intermédio dos instrumentos 

já elencados, somados à análise documental, forneceu elementos para a compreensão sobre 

qual foi o esforço e a ação dos governantes que estiveram à frente da gestão municipal, em 
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diferentes e seguidos mandados, na promoção de espaços públicos participativos, qual foi à 

aceitação, a  convivência e como se tratou,  em especial o CME,  na perspectiva da gestão 

democrática. O estudo incluiu, também, a análise de como a sociedade civil, representada 

pelos conselhos e por outras entidades vinculadas à educação, se posicionou e atuou junto 

ao Estado.  

 Para uma pesquisa qualitativa, mais fidedigna e mais abrangente da participação 

praticada na gestão educacional do município e, principalmente para caracterizar a cultura 

política que perpassa as práticas em torno do CME, utilizamos uma metodologia onde os  

sujeitos, conselheiros e ex-conselheiros dos dois conselhos investigados, pudessem fazer 

uma avaliação da realidade conhecida e experienciada. Tendo como referencial o corpo 

teórico e político da democracia participativa, com seus princípios e valores já ressaltados e 

debatidos no segundo capítulo, construímos, de forma interativa, algumas categorias e, 

dentro de cada categoria, um conjunto de indicadores que pudessem auxiliar na medição e 

na interpretação da participação. 

 A utilização de indicadores quantitativos, para a finalidade de análise qualitativa, 

voltou a integrar a agenda das ciências sociais, mesmo a preocupação dos administradores 

públicos. Segundo KAYANO & CALDAS (2001), os motivos que justificam essa nova 

tendência são: I – a exigência de organismos internacionais que financiam programas e 

projetos em políticas públicas, e que precisam medir, de certo modo, o desempenho dos 

referidos programas e projetos; II - a necessidade de legitimar, com dados empíricos, tanto 

as políticas governamentais quanto as denúncias por parte da sociedade civil os níveis de 

pobreza e de miséria; III – a necessidade de democratizar informações sobre as realidades 

sociais para possibilitar a ampliação do diálogo da sociedade civil com o governo para 

favorecer um eventual aumento da participação popular nos processos de formulação de 

agendas, bem como de monitoramento e de avaliação de políticas públicas. 

 Devido às diversas possibilidades que justificam a utilização de indicadores e das 

intenções com as quais se utilizam é preciso muita cautela, desde a coleta e produção de 

dados para a formulação de indicadores, uma vez que expressam os interesses de medição 

dos formuladores dos referidos indicadores, e nesse sentido, o indicador é a expressão de 
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determinada realidade instituída, além de ter poder de produzir e instituir a própria 

realidade. 

 Considerando que o foco central do debate sobre indicadores deve ser a informação,  

enquanto direito que permite o diálogo entre gestão pública e sociedade civil, KAYANO & 

CALDAS destacam duas premissas fundamentais: 

 a produção de indicadores deve democratizar as informações disponíveis e 

possibilitar uma leitura da realidade social sob ótica dos grupos organizados da 

sociedade civil e, a apropriação das informações por parte da sociedade civil 

deve possibilitar a ampliação do diálogo desta com o governo, favorecendo um 

eventual aumento da participação popular nos processos de formulação de 

agendas, bem como, de monitoramento e avaliação de políticas públicas. (2001, 

p.13). 

Os mesmos autores denominam e justificam a utilização dos indicadores como ferramentas 

 importantes para controle da gestão e verificação da eficiência e eficácia não 

apenas na administração privada, mas também e principalmente na 

administração pública, por permitirem  comparar situações entre localidades ou 

entre períodos diferentes de um mesmo município. Na administração pública, a 

necessidade e importância dos indicadores justificam-se, dentre outros motivos, 

por aumentarem a transparência da gestão e facilitarem o diálogo entre os mais 

diversos grupos sociais organizados. ... pode-se dizer que os indicadores são, por 

um lado, importantes ferramentas gerenciais de gestão para a administração 

pública e por outro, um instrumento fundamental para a fiscalização da gestão 

pública por parte dos movimentos populares. (Ibid., p. 14). 

 Continuando com a caracterização dos indicadores, podemos considerá-los como 

fotografias de determinadas realidades sociais. Por serem comparáveis, permitem 

acompanhar as alterações de uma mesma realidade ou, ainda, estabelecer relações entre as 

diferentes localidades. 

 Como números, os indicadores auxiliam na descrição de um determinado aspecto da 

realidade, ou possibilitam a relação entre vários aspectos. Com a adoção de técnicas para 

ponderação dos valores é possível criar índices que sintetizam um conjunto de aspectos da 

realidade e representam conceitos, mais abstratos e complexos, tais como qualidade de 
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vida, grau de desenvolvimento humano de uma comunidade ou, ainda, o nível de 

desempenho de uma gestão. 

 Seguindo a sugestão de VAZ (2000), podemos ainda classificar os indicadores em 

simples e compostos conforme segue: os indicadores simples normalmente são auto-

explicativos pois descrevem, imediatamente, um determinado aspecto da realidade (número 

de crianças atendidas na Educação Infantil, por exemplo) ou apresentam uma relação entre 

situações ou ações (como a relação entre o número de matrícula do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio). São excelentes para realizar avaliações setoriais e para a avaliação do 

cumprimento de pontos do programa de governo que permitem conclusões rápidas e 

objetivas. 

  Os indicadores compostos, por sua vez, apresentam de forma sintética um conjunto 

de aspectos da realidade. Estes índices agrupam, em um único número, vários indicadores 

simples, estabelecendo algum tipo de média entre eles. Para isso, é preciso definir uma 

forma de ponderação, ou seja, dizer se os indicadores terão importância diferenciada ou não 

para a determinação do resultado final. 

 Em nossa pesquisa utilizamos indicadores compostos para quantificar e qualificar o 

grau de participação na gestão da educação pública municipal, um dos aspectos essências 

para a construção de processos democráticos. Consideramos, para efeito de construção da 

média de cada uma das dimensões, que os indicadores teriam valores idênticos, ou seja, que 

cada um dos indicadores será avaliado com nota de zero a dez. A nota obtida pelo conjunto 

de indicadores será dividida pelo número total, obtendo-se assim uma média ponderada 

para as diferentes dimensões em estudo. 

 O desenvolvimento da pesquisa seguiu, metodologicamente, as seguintes etapas: 

estudo bibliográfico e levantamento de categorias/dimensões que caracterizam os processos 

participativos e de teoria democrática. Na seqüência apresentamos as categorias para debate 

e diálogo com os conselheiros colaboradores da pesquisa visando à compreensão e à 

sugestão de outras dimensões e indicadores que pudessem auxiliar o estudo da participação 

na gestão municipal da educação. A etapa seguinte foi a construção de uma relação de 

indicadores para cada uma das categorias de tal forma que pudessem caracterizar,  

significativamente,  cada uma dessas dimensões. 
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 Solicitamos, posteriormente, que os mesmos conselheiros, agora por meio de 

entrevista e de posse de uma planilha, quantificassem de forma individual os indicadores 

relacionados, utilizando-se de uma escala de valor de zero a dez, de maneira que 

pudéssemos construir uma média aritmética ponderando as notas de cada grupo de seis 

conselheiros dos dois municípios que constituíram objeto de estudo. 

 De posse das notas, de ambos os grupos de seis conselheiros, formalizamos médias 

aritméticas por indicador. Na seqüência atribuímos notas de zero a dez para cada uma das 

dimensões e lançamos em gráficos, possibilitando melhor visualização dos dados, além de 

permitir comparações e análises a partir do referencial teórico já discutido em capítulos 

anteriores. 

 As tabelas básicas, contendo os dados quantitativos dos indicadores de participação 

na gestão da Educação dos dois municípios, são apresentadas a seguir:  

 
TABELA 13: INDICADORES DE PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO MUNICIPAL DA 

EDUCAÇÃO DE SANTO ANDRÉ 
 
 

           Estímulo à participação                                                        Média= 7,1 
1 A legislação sobre o Conselho Municipal de Educação prevê e possibilita uma 

ampla participação da sociedade civil. 
10 

2 O governo municipal faz campanhas de mobilização social para divulgar e 
estimular a participação na gestão educacional. 

7,5 

3 Existe circulação de comunicação nas e entre as redes municipal, estadual e 
particular e outras entidades de ensino sobre eventos de planejamento e 
organização da Educação na cidade. 

6,1 

4 As sessões e os encontros do CME ocorrem em locais e horários apropriados. 4,6 
5 Existe uma estrutura organizativa tais como: espaço e equipamentos, orçamento 

satisfatório e valorização do CME pelo governo municipal. 
7,6 

          Ativismo político ou apatia dos cidadãos                              Média = 4,5 
1 O número de participantes e o comparecimento nos processos eletivos, plenárias 

e reuniões afetas ao CME é qualitativamente satisfatório. 
4,8 

2 Os conselheiros representantes da sociedade civil participam da definição de 
pauta trazendo demandas da sociedade. 

2,8 

3 Os conselheiros do CME exercem poder de interferir nas decisões do governo 
municipal. 

2,8 

4 Existe muita falta nas reuniões e abandono das funções de conselheiros. 9,1 
5 Existe participação nas sessões e reuniões do CME de convidados que não são 

conselheiros. 
3,0 

           Empoderamento dos conselheiros e da sociedade civil.           Média = 7,5 
1 Os conselheiros possuem formação política e técnica adequada para atuar no 

CME. 
2,8 
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2 Os conselheiros possuem autonomia e apoio político dos segmentos que 
representam para atuar junto ao governo municipal. 

5,0 

3 O CME tem poder de planejar e definir políticas públicas para o município. 9,1 
4 O CME faz avaliação da prestação de contas das políticas implementadas e dos 

recursos investidos na Educação do município. 
9,3 

5 Os conselheiros têm acesso às informações e as decisões políticas do governo são 
debatidas e justificadas ao CME. 

9,6 

6 As unidades escolares da rede pública possuem Conselhos de Escolas que atuam 
com representação na gestão municipal da Educação. 
 

9,3 

          Dimensão pedagógica e formação política.                          Média = 7,5 
1 Existem espaços e encontros para prestação de contas do mandato dos 

conselheiros e para debater sobre demandas da sociedade civil. 
8,3 

2 É possível considerar a ocorrência de aprendizagens e formação política através 
da participação nos CME. 

9,6 

3 A ordem democrática e o interesse público são sempre considerados na 
organização,no funcionamento e na tomada de decisões do CME. 

7,1 

4 No debate e nas reuniões do CME aprende-se e informa-se significativamente 
sobre a realidade e a política educacional do país e do município. 

6,3 

5 Existe a prática de realização de Congressos municipais, fóruns, seminários e 
outros eventos com o objetivo de produzir e assessorar as políticas públicas para 
a Educação na cidade. 

7,0 

6 Os conselheiros, educadores e cidadãos têm acesso a cursos de formação que lhes 
possibilite uma melhor atuação na participação e gestão da Educação.  

7,0 

          Diálogo.                                                                                  Média = 6,9 
1 Existe uma prática de diálogo do governo municipal com o CME e com outras 

entidades visando atender as demandas da Educação na cidade. 
5,0 

2 O governo municipal ao planejar a Educação no município, pratica um 
planejamento global, considerando as demandas das redes estadual, municipal e 
particular? 

7,8 

3 Os conselheiros e a população em geral têm acesso às autoridades e instituições 
para tratar de assuntos de seu interesse. 

7,8 

4 O CME pode ser considerado um órgão que faz a mediação entre sociedade civil 
e Estado. 

6,0 

5 As decisões e os encaminhamentos produzidos pelo CME são marcados pelo 
debate, conflito de interesses e consensos. 

8,3 

6 Os conselheiros exercem a autonomia de ação, são críticos e sabem se articular 
para defender os interesses educacionais da cidade.  
 

6,5 

FONTE: pesquisa de campo. 
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TABELA 14:INDICADORES DE PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO DE SÃO CAETANO DO SUL 

 
 

           Estímulo à participação                                                        Média= 5,5 
1 A legislação sobre o Conselho Municipal de Educação prevê e possibilita uma 

ampla participação da sociedade civil. 
4,8 

2 O governo municipal faz campanhas de mobilização social para divulgar e 
estimular a participação na gestão educacional. 

5,1 

3 Existe circulação de comunicação nas e entre as redes municipal, estadual e 
particular e outras entidades de ensino sobre eventos de planejamento e 
organização da Educação na cidade. 

4,8 

4 As sessões e os encontros do CME ocorrem em locais e horários apropriados. 7,0 
5 Existe uma estrutura organizativa tais como: espaço e equipamentos, orçamento 

satisfatório e valorização do CME pelo governo municipal. 
6,0 

          Ativismo político ou apatia dos cidadãos                              Média = 2,9 
1 O número de participantes e o comparecimento nos processos eletivos, plenárias 

e reuniões afetas ao CME é qualitativamente satisfatório. 
4,1 

2 Os conselheiros representantes da sociedade civil participam da definição de 
pauta trazendo demandas da sociedade. 

2,8 

3 Os conselheiros do CME exercem poder de interferir nas decisões do governo 
municipal. 

2,8 

4 Existe muita falta nas reuniões e abandono das funções de conselheiros. 5,0 
5 Existe participação nas sessões e reuniões do CME de convidados que não são 

conselheiros. 
0,0 

           Empoderamento dos conselheiros e da sociedade civil.           Média = 5,1 
1 Os conselheiros possuem formação política e técnica adequada para atuar no 

CME. 
5,1 

2 Os conselheiros possuem autonomia e apoio político dos segmentos que 
representam para atuar junto ao governo municipal. 

5,0 

3 O CME tem poder de planejar e definir políticas públicas para o município. 7,5 
4 O CME faz avaliação da prestação de contas das políticas implementadas e dos 

recursos investidos na Educação do município. 
4,0 

5 Os conselheiros têm acesso às informações e as decisões políticas do governo são 
debatidas e justificadas ao CME. 

4,0 

6 As unidades escolares da rede pública possuem Conselhos de Escolas que atuam 
com representação na gestão municipal da Educação. 
 

5,0 

          Dimensão pedagógica e formação política.                          Média = 4,3 
1 Existem espaços e encontros para prestação de contas do mandato dos 

conselheiros e para debater sobre demandas da sociedade civil. 
4,0 

2 É possível considerar a ocorrência de aprendizagens e formação política através 
da participação nos CME. 

4,5 

3 A ordem democrática e o interesse público são sempre considerados na 
organização,no funcionamento e na tomada de decisões do CME. 

4,5 

4 No debate e nas reuniões do CME aprende-se e informa-se significativamente 
sobre a realidade e a política educacional do país e do município. 

4,0 

5 Existe a prática de realização de Congressos municipais, fóruns, seminários e 
outros eventos com o objetivo de produzir e assessorar as políticas públicas para 
a Educação na cidade. 

4,2 
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6 Os conselheiros, educadores e cidadãos têm acesso a cursos de formação que lhes 
possibilite uma melhor atuação na participação e gestão da Educação.  

5,0 

          Diálogo.                                                                                  Média = 4,3 
1 Existe uma prática de diálogo do governo municipal com o CME e com outras 

entidades visando atender as demandas da Educação na cidade. 
4,6 

2 O governo municipal ao planejar a Educação no município, pratica um 
planejamento global, considerando as demandas das redes estadual, municipal e 
particular? 

5,8 

3 Os conselheiros e a população em geral têm acesso às autoridades e instituições 
para tratar de assuntos de seu interesse. 

4,0 

4 O CME pode ser considerado um órgão que faz a mediação entre sociedade civil 
e Estado. 

3,7 

5 As decisões e os encaminhamentos produzidos pelo CME são marcados pelo 
debate, conflito de interesses e consensos. 

4,0 

6 Os conselheiros exercem a autonomia de ação, são críticos e sabem se articular 
para defender os interesses educacionais da cidade.  
 

4,2 

FONTE: pesquisa de campo. 

 

 Apresentamos a seguir, da mesma forma, os gráficos com a tabulação e com as 

médias resultantes de cada dimensão constante na tabela anterior. Reforçamos que os 

valores encontrados são resultados de notas atribuídas por cada um dos seis conselheiros 

que fizeram a avaliação e justificando a nota atribuída para cada um dos indicadores em  

uma planilha destinada para esse fim. 

GRÁFICO 1: INDICADORES DE PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE SANTO ANDRÉ 
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GRÁFICO 2: INDICADORES DE PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

DE SÃO CAETANO DO SUL 

   

 Para a análise da realidade investigada nos apoiamos, fundamentalmente, em 

autores das duas matrizes de democracia discutida no corpo teórico.Temos como 

pressuposto que a participação constitui-se em processo dialético e que esta categoria, 

assim como a própria democracia, integra o campo da ideologia e da cultura política, que 

são conceitos em constante disputa, sendo possível visualizarmos avanços e retrocessos, 

manipulações e limites desses processos a partir da pesquisa realizada. 

  Tomamos a participação, e a democracia, como condição do “vir a ser” e não como 

estados do ser, prontos e acabados. São, portanto, conceitos que “metamorfoseados” podem 

servir a diferentes projetos políticos e sociais. Entendemos que o papel dessa pesquisa é 

contribuir para desvendar a aplicação desses conceitos no fazer político e social da cidade, 

do Estado e dos cidadãos e, no nosso caso particular, na gestão da Educação municipal. 

 A extensão da participação e a constituição de espaços públicos que viabilizem o 

controle social, a deliberação e o diálogo entre Estado e sociedade civil, são outros 
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pressupostos que embasam nossa compreensão de gestão democrática e que serão 

referências para fazermos a compreensão do nosso problema de pesquisa. 

 Como delimitação de estudo, e como objeto de aplicação de indicadores de 

avaliação, circunscrevemos a política de participação que ocorre na gestão municipal de 

educação mediante a ação dos CME de duas cidades da região metropolitana de São Paulo, 

Santo André e São Caetano do Sul. 

  O objetivo da aplicação da metodologia de indicadores é quantificar e qualificar a 

participação praticada na gestão da educação observando o procedimento e o desempenho 

da sociedade civil e do Estado nesse processo político. Desta maneira estaremos 

construindo uma resposta para o nosso problema de pesquisa que é saber se é possível 

identificar a produção de novas práticas de participação e de gestão da educação 

municipal mediante a atuação dos Conselhos Municipais de Educação. 

 A fonte fornecedora de dados, e que também procedeu à medição, são os próprios 

sujeitos que atuaram, ou ainda atuam, como conselheiros. Eles puderam fazer uma 

avaliação do processo de participação mediante a construção de indicadores que 

funcionaram como ferramentas auxiliares para a tessitura de críticas e de reflexão com 

vistas ao aprimoramento das práticas democráticas nas políticas públicas de educação. 

  A justificativa principal para a utilização desses indicadores foi a possibilidade de 

medir e avaliar os esforços realizados pela gestão pública no sentido de melhorar a 

qualidade da participação e de  consolidar os mecanismos institucionais que favoreçam a 

participação da sociedade na implementação das políticas públicas e também na 

transparência das ações  governamentais. 

 As variáveis, ou categorias, foram selecionadas a partir de um recorte que 

possibilitasse coletar informações e avaliar, em condições reais, a experiência participativa 

de dois grupos subjetivos que integram o CME dos dois municípios e que pudessem,  desta 

forma, subsidiar as análises de nossa pesquisa. 

 Uma análise geral sobre os dados expostos nas duas tabelas de indicadores aponta 

para uma avaliação substancialmente diferenciada entre os dois grupos de conselheiros. Em 

São Caetano do Sul notamos uma média bem próxima de 5,0 para dois indicadores  e média 

abaixo de 5,0 para outros três indicadores. Esses dados sugerem sentimentos de insatisfação 
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e de percepção dos limites que apresenta a participação praticada na gestão da educação 

municipal. 

 O resultado apontado nos gráficos é a avaliação da realidade feita por dois grupos 

de conselheiros, cujo perfil é constituído de pessoas privilegiadas em termos de renda, 

escolaridade e experiência de trabalho na educação que está bem acima da média nacional, 

conforme descrevemos anteriormente. Normalmente, poderíamos esperar uma avaliação 

positiva sobre a própria participação e uma supervalorização dos governantes municipais, 

sobretudo em São Caetano do Sul, cujos conselheiros foram escolhidos e nomeados pelo 

próprio executivo, entretanto, os resultados mostrados não confirmaram tal perspectiva. 

 Os dados resultantes para a qualificação da participação em Santo André são 

melhores e estão próximos da média 7,0 com exceção do ativismo político que pontuou 4,5. 

É preciso considerar, também, que o grupo de conselheiros deste município é constituído 

por pessoas com perfil privilegiado, com experiência significativa de participação e com 

postura crítica em relação ao próprio fazer político.  

 Fizemos, apenas, uma breve observação geral a partir da leitura dos gráficos, mas 

não é nossa intenção principal fazer comparações entre os dois grupos de conselheiros. O 

objetivo principal, conforme já foi apontado, é a avaliação da política de participação 

praticada na gestão educacional mediante a ação do CME, como analisaremos na 

seqüência. 

 A primeira categoria de análise, para este eixo, é a estimulação à participação. Essa 

dimensão foi avaliada a partir da associação de outras subcategorias ou indicadores, tais 

como: legislação, mobilização social, circulação da comunicação, sessões e encontros em 

horários e locais adequados, receptividade da sociedade civil, estrutura e organização dos 

conselhos, orçamento e outras questões ligadas aos governos locais. 

  Observamos, mais especificamente, a disposição, a propensão das autoridades, 

como prefeitos, funcionários das secretarias e diretorias de Educação, se a legislação sobre 

os conselhos facilita ou dificulta a prática da democracia participativa, se houve vontade 

política, empenho por parte do poder executivo na estimulação e se se atribuiu importância 

política ao CME. 
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 Uma das questões relevantes para a análise desta categoria é a predisposição dos 

administradores dos órgãos públicos no sentido de favorecer, ou dificultar, a participação 

da sociedade. Em depoimento da dirigente municipal da educação de Santo André ficou 

clara a intenção de estimular esse modelo de participação, conforme registramos a seguir: 

 ... por que nós queríamos, justamente,  a participação dos pais nisso. A partir do 

momento em que eles estão lá existe a possibilidade de todos participarem. O 

que costumamos fazer é sempre mandar com antecedência o que nós vamos 

tratar naquela plenária, seja ela ordinária ou extraordinária, para que os pais, os 

conselheiros, tenham ciência do que é aquilo, se acharem necessário, possam 

buscar informação, esse tipo de coisa, e eles vêm para dentro do conselho para 

trabalhar com a gente. Nós temos aquele problema em que tinha te falado, a 

questão da representatividade; as pessoas acabam indo para o conselho, mas 

precisam exercitar melhor o que significa isso - que não são representantes 

daquela escola mas, sim da região para que possam voltar e conversar isso com 

os seus pares - isso é algo que ainda precisa crescer, mas temos presente dentro 

das escolas e é um ponto de afirmação dos conselhos de escola, onde os pais 

eleitos podem ir com as próprias pernas, ele resolve, e não é essa a essência da 

democracia instituída (Ref.: Dirigente Municipal da Educação). 

 Outro depoimento, captado de uma conselheira representante da sociedade civil, 

ajudou a ilustrar a existência da vontade política do poder público no aprimoramento da 

formação política e técnica dos cidadãos andreenses. Foram as políticas de implantação do 

Orçamento Participativo, e dos Centros de Formação, conforme aponta a referência abaixo:  

Então o orçamento participativo foi uma abertura para o povo, a partir daí muitos 

começaram a fazer cursos de gestão pública. Se há uma coisa que não posso 

falar do PT de Santo André são os cursos. Posso não gostar de muita gente do 

PT, mas se você quiser fazer um curso ... eles fizeram um Centro na Rua Queirós 

dos Santos, fizeram um prédio, é um centro de formação, tem curso de qualquer 

tipo, de gestão pública ... mesmo as professoras, elas estão bem capacitadas, 

construíram um centro de formação para os professores “. (Ref.conselheira L1)”. 

 Se as medidas e os processos, anteriormente apontados, não conseguiram mobilizar 

um número extraordinário de cidadãos, nem foram suficientes na promoção da gestão 

democrática, pelos menos podemos entender que são reveladores de uma cultura política 

que busca aproximar o Estado da sociedade civil, ao demonstrar vontade política e 

iniciativas concretas para estimular a participação e para contribuir com a formação política 
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e técnica dos participantes, o que se torna significativo e pode ser entendido como um 

processo de abertura do Estado e para a realização da democratização do poder. 

 Nesse sentido, a pontuação de 7,5% obtido em Santo André, pode ser reveladora 

dessa realidade que estamos descrevendo, embora seja preciso reconhecer, que  obtivemos 

informações e avaliações de pessoas  próximas do governo constituído ou,  então de 

pessoas, com algumas exceções, que estiveram ou estão comprometidas com os processos 

participativos e que,  portanto, poderiam supervalorizar as impressões sobre a vivência dos 

processos políticos. 

 Embora não seja a intenção desta pesquisa fazer comparação entre os níveis de 

participação e democratização dos dois municípios, queremos registrar que não foi possível 

identificar vontade política e desempenho do governo de São Caetano do Sul para estimular 

uma formação política que patrocinasse os processos de participação, pelo menos, não com 

a disposição e intensidade observada em Santo André. Quando existiram medidas de 

institucionalização da participação, como o CME, e mesmo o OP, a tendência foi a de 

constituir órgãos de formalidade, de caráter mais burocrático funcionalista, que 

restringissem ou privilegiassem a presença de munícipes, normalmente feita por seleção e 

por indicação de pessoas consideradas “próximas” dos ocupantes do governo municipal. 

 Observando a legislação vigente que implantou e regulamentou o CME em São 

Caetano do Sul nota-se, claramente, a intenção do legislador de limitar a participação 

popular, uma vez que somente podem participar do conselho pessoas de notório saber e 

com experiência em Educação, conforme determina o artigo 2º do decreto nº 7.597 de 1997 

que criou o CME. 

 Também o Regimento do CME de São Caetano do Sul, em seu artigo 12º diz que: 

“O presidente, ouvido o conselho, poderá permitir a presença de convidados e a sua 

manifestação sem o direito a voto”. O legislador deixa, novamente, bem evidenciada a 

intenção de restringir a participação popular e, no caso, mesmo que alguma outra pessoa de 

notório saber e com  experiência em Educação quisesse participar de um debate, por 

exemplo,  sobre um assunto polêmico da educação municipal, precisaria pedir autorização 

ao presidente do conselho. 
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 A leitura que fazemos das restrições e limitações que a legislação municipal de São 

Caetano impõe a participação de seus cidadãos é de que esses empecilhos fazem parte de 

uma crença política vinculada ao paradigma da democracia representativa elitista, onde se 

acredita que a ampliação da democratização para as diferentes instâncias de atividades 

sociais e para as populações de massa, levaria a inviabilizaria a própria democracia .  

  Essa situação está retratada por autores já referenciados no capítulo dois, entre eles 

SCHUMPETER (1984) que concebe as pessoas como egoístas e incapazes de se preocupar 

com os interesses coletivos que as afetam. Para ele, não adianta mudar as instituições já que 

a causa da apatia e da desinformação não está nelas mas nos próprios indivíduos. Para 

LIPSET (1963) o baixo nível de participação e a maior taxa de abstenção eleitoral podem   

significar um alto grau de aprovação de governantes e que o regime democrático vai bem. 

Em HUNTINGTON (1975) existe a compreensão de que a participação é um mal para a 

democracia, porque cria excesso de demandas populares que o Estado não seria capaz de 

atendê-las. Apenas o processo eleitoral seria a essência da democracia legitimando 

governantes elitistas. 

 A legislação do CME de São Caetano, referida anteriormente, associada com esses 

autores, aponta de modo claro para a matriz elitista de democracia uma vez que, ao limitar 

ou restringir a participação popular – “somente pessoas experientes e de notório saber em 

Educação” -, considera como inadequada e incompetente a participação da maioria 

absoluta dos cidadãos na definição das políticas públicas e de outras questões da cidade que 

lhes afetam. 

 Quanto à legislação referente ao CME de Santo André observa-se, a partir da Lei de 

criação nº 7.806/99, aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo prefeito municipal, bem 

como pelo Decreto nº 14.400/99, que a regulamenta, uma abertura e a intenção dos 

legisladores de ampliarem a participação popular na gestão da Educação conforme diz o 

decreto em seu artigo terceiro: o CME será composto de 28 membros, nomeados pelo 

prefeito, indicados e distribuídos de forma paritária entre representantes do Poder Público e 

da Sociedade civil. Os representantes do Poder público serão indicados pelo Executivo 

municipal, e os representantes da Sociedade civil serão eleitos em plenárias de 

trabalhadores da educação, estudantes, mantenedores de escolas privadas, representantes de 
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conselhos de escola, associações de bairros, associação de pais e movimentos populares. 

 Embora no Regimento do CME de Santo André seja exigida a deliberação plenária 

para a participação em suas sessões, o que pode significar organização e regramento do 

processo democrático, entendemos que a legislação é favorável e estimula a participação. 

Dessa forma, ressaltamos que a legislação, assim como a prática política daqueles que a 

propuseram e a aprovaram, tende a aproximar-se do paradigma de democracia  

participativa, entretanto isso não significa que a lei será cumprida e praticada integralmente.  

 É preciso ressaltar, conforme assegura BENEVIDES, que “a definição de 

procedimentos legais podem induzir e garantir a democratização”(1998, p.19). Portanto, 

precisamos considerar as diferenças na constituição dos CME dos dois municípios e 

apontar que, em Santo André, registramos condições e estímulos mais favoráveis a uma 

cultura de participação na gestão da educação. 

 Na seqüência analisamos o comportamento da sociedade civil mediante o exercício 

da cidadania ou apatia política. Para avaliarmos e analisarmos esta categoria nos apoiamos 

na observação do número de participantes no processo eletivo, comparecimento nas 

reuniões, definição da pauta, demandas da sociedade, poder de interferência, enfrentamento 

ou conflito. Ressaltamos que o processo de democratização é um processo dialético e, 

historicamente, determinado por forças políticas que lutam para a defesa específica de 

interesses, demarcando posições,  e fazendo conquistas no campo institucional e ideológico. 

 Se avaliarmos as instituições quanto à sua importância e reconhecimento,  

relevância social da atividade que exercem, temos de considerar que os conselhos foram 

implantados e estão constituídos nos dois municípios, mas é bastante visível que a 

sociedade civil ainda não os conhece, não assimilou seu significado político e, muito 

menos, é ativa nesses espaços.  

 No caso de Santo André constatamos que os representantes populares, eleitos e 

nomeados, se ausentam nas reuniões ou mesmo abandonam a função de conselheiros. O 

espaço do conselho é aberto mas sem a presença de munícipes. Para muitos, os conselhos 

ainda são concebidos como mais um órgão do Estado e que, portanto, não foram 

assimilados como espaços públicos de formulação do interesse coletivo. Essa situação pode 

estar fazendo dos conselhos, instituições raquíticas, ou seja, sem forças políticas para atuar 
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na configuração das políticas públicas para a educação e sem respaldo para a fiscalização e  

para deliberação; que são suas funções previstas na legislação e seu sentido político de ser. 

 Na observação dos dados registrados, nas duas tabelas de indicadores e nos gráficos, 

esta é a categoria que se apresenta como mais insatisfatória, 4,5% em Santo André e 2,9% 

em São Caetano do Sul, estatística que revela uma realidade bastante visível nesses 

municípios – o distanciamento entre a sociedade civil e o governo constituído. Essa 

situação foi comprovada nos depoimentos a respeito da baixa participação popular no 

processo eletivo e, mesmo de freqüência nas reuniões do conselho em Santo André. E, o 

que é muito significativo, a constatação da não existência de plenárias e de processo 

eleitoral em São Caetano do Sul, o que pode contribuir ainda mais para a falta de 

proximidade a que nos referimos,  e perpetuar as práticas hegemônicas de fazer política, ou 

seja, de praticar-se a democracia representativa com todos os seus vícios e restrições. 

 Como já evidenciamos anteriormente esse processo de afastamento das camadas 

populares da política é um traço típico das democracias representativas elitistas. Se a 

grande maioria da população se encontra em estado de apatia política, as elites burguesas e 

o próprio Estado são responsáveis por esta situação que foi arquitetada  e,  ideologicamente,  

inculcada em nossa cultura política. Seria incoerente culpar as vítimas pelo próprio 

fracasso. Isto é, atribuir unicamente à  população a responsabilidade pela sua apoliticidade. 

 A seguir registramos o depoimento de uma conselheira ativista que retrata essa 

situação do exercício da cidadania, ou da apatia política, em que se encontra grande parte 

da população dos municípios analisados. 

“A minha representação é da sociedade civil. Hoje, como conselheira, eu 

represento meus companheiros da prefeitura e do Estado que conheço. Eu não 

tenho aquilo de entrar numa favela e discutir. Mas os filhos daqueles pais estão 

dentro das escolas. Quando a gente convoca os pais, porque hoje o conselho é 

por região ... o tamanho de Santo André é imenso e os bairros são muito 

distantes uns dos outros. Quando nós fizemos a eleição dos representantes da 

sociedade civil chamamos, porque pra nós é mais fácil chamar no centro do que 

fazer o inverso, mas vem meia dúzia, e essa meia dúzia não entende que é para a 

educação de seus filhos e começa a falar que não tem comida, que não tem isso e 

aquilo. Eles  ainda não têm essa percepção, essa cultura. Melhorou bastante com 

o OP que envolveu a cidade” (Ref.:Conselheira L1). 
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 Embora a depoente assuma uma posição pro-ativa na representação de um 

determinado segmento social, o conteúdo a que ela faz referência revela um aspecto da 

cultura política muito marcante nas representações e no comportamento de muitos 

brasileiros, a compreensão da política como forma de solicitar favores e não como 

necessidade cidadã de atuar no espaço público para a defesa do interesse coletivo. 

 Outro depoimento bastante revelador da situação de apatia política da sociedade 

civil é o que colhemos do ex-presidente do CME de Santo André, que atuou em pelo menos 

três gestões. Quando perguntamos se existe campanha de divulgação do processo eletivo, 

das atividades do conselho, e também se há envolvimento da sociedade civil nesse processo 

obtivemos o seguinte depoimento: 

 Nas eleições tem sido feito, mas pouco. De maneira geral nós chamamos para as 

reuniões os segmentos que compõem o conselho. Chamamos, por exemplo, os 

diretores e um representante do conselho de escola, que podem se candidatar; 

chamamos as associações populares e sindicatos, mandamos ofício convidando, 

mas a participação é muito pequena. Inclusive, o SIMPE se recusa a participar; 

os estudantes é uma luta terrível. Chamamos todos os grêmios das escolas, 

chamamos os diretórios acadêmicos. A parte de estudante é muito pequena. Na 

verdade, quem participa mesmo é o pessoal ligado à educação, principalmente a 

pública, porque as escolas particulares têm assento no conselho, mas eles fazem 

uma eleição deles lá, porque são representantes deles, então tem sido feita, mas o 

retorno é muito baixo.  

 Agora, eu acho que o executivo...em algumas ocasiões, em inaugurações, mas é 

no sentido de chamar o presidente do conselho para fazer cerimônias, fazer parte 

da mesa. O Plano Municipal de Educação está sendo feito com a liderança do 

conselho com as atividades do COMED, não sei se o executivo depois vai 

valorizar muito o trabalho que o Conselho está fazendo, porque está sendo feito 

um trabalho bom, não estou no conselho, mas acho que está sendo feito um 

trabalho muito bom. 

 ... mas eu diria que deixa muito a desejar, por mais que você faça...de maneira 

geral eu diria o seguinte: a população desconhece todos os conselhos, inclusive o 

tutelar, a não ser quando tem um problema. Quando o conselho se instalou, 

inclusive eu fui o primeiro presidente do conselho, a população começou a vir, 

mas confundindo as coisas, como, por exemplo, problema de vagas, como se 

fosse por aí, é claro que fazíamos uma intermediação, a gestão em que fui 
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presidente foi a responsável pelos convênios com as instituições assistenciais, 

aumentou bastante a população infantil, a FEASA, foi na gestão em que fui 

presidente. A partir dessas demandas, nós atuamos. A população de maneira 

geral desconhece todos esses conselhos (Ref.: conselheiro E1). 

 O depoimento anterior nos ajudou a compreender a baixa pontuação de 4,5% em 

Santo André e 2,9% em São Caetano do Sul para o indicador do ativismo político ou apatia 

da sociedade civil.  Além de nos fazer entender que a participação e a democratização 

devem ser pensadas como processos de formação política, lento e não-linear. Por isso 

precisamos considerar essa realidade como processo histórico. Uma vez que a existência 

dos conselhos e do movimento de participação é considerada recente na história política 

dos municípios. Portanto, é natural que a população não compreenda bem o sentido político 

e a natureza desses órgãos, que não se mobilize para a participação e que, portanto, pouco 

se faça presente tanto no processo eletivo como nas atividades desenvolvidas por esses 

órgãos. Preferimos acreditar no potencial pedagógico e emancipador do processo de 

participação como considerava FREIRE quando se referia a dialeticidade da ação cultural. 

 Toda ação cultural é sempre uma forma sistematizada e deliberada da ação que 

incide sobre a estrutura social, ora no sentido de mantê-la como está ou mais ou 

menos como está, ora no de transformá-la. 

 Por isto, como forma de ação deliberada e sistemática, toda ação cultural tem sua 

teoria que, determinando seus fins, delimita seus métodos. A ação cultural, ou está 

a serviço da dominação, consciente ou inconscientemente por parte de seus 

agentes, ou está a serviço da libertação dos homens. Ambas, dialeticamente 

antagônicas, se processam, na e sobre a estrutura social, que se constitui na 

dialeticidade permanência-mudança. (1987, p.178-179). 

 Considerando o que nos ensinou o educador, entendemos que o exercício da 

cidadania se aprende ou se faz no processo e é determinado por projetos políticos-sociais 

em permanente disputa. 

 A próxima categoria é o empoderamento dos conselheiros e da sociedade civil onde 

buscamos compreender algumas questões ligadas à formação política e técnica, 

representatividade, autonomia, definição de políticas públicas, transparência, fiscalização 

que resultarão em poder ou controle social da sociedade civil sobre o Estado. Foram 

observadas questões de ordem prática da participação dos conselheiros tais como: definição 
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de pauta, acesso a informações, prestações de contas, nível de poder e estabelecimento de 

consenso. 

 Um dos principais aspectos do empoderamento, ligados aos mecanismos estruturais 

e procedimentais, é o desenvolvimento da autonomia. O conceito de autonomia é um 

elemento comum entre as diversas tendências de teorias democráticas participativas e 

constituiu-se em referência para a atuação da participação democrática. Segundo HELD, a 

autonomia associa-se à capacidade de os seres humanos de razão autoconscientes serem 

auto-reflexivos e autodeterminantes, o que supõe: 

 a capacidade de deliberar, escolher, agir de acordo com diferentes linhas de ação 

tanto na vida privada quanto na pública. O princípio da autonomia pode ser 

afirmado como se segue: os indivíduos deveriam ser livres e iguais na 

determinação das condições de suas próprias vidas, ou seja, eles deveriam gozar 

de direitos iguais [...] para especificar a estrutura que gera e limita as 

oportunidades disponíveis para eles, na medida em que não definam esta 

estrutura de modo a negar os direitos de outros (1987, p. 244). 

 Os indicadores de formação política e técnica (2,8 e 3,1) respectivamente, assim 

como os indicadores de autonomia e apoio político dos segmentos representados (5,0) para 

os dois grupos de conselheiros, conforme apontado nas tabelas nº. 13 e14, indicam números 

bastante baixos, o que pode ser explicado pelo alto grau de dependência e de vinculação 

dos conselhos ao executivo municipal, que praticamente consideram os colegiados como 

extensão do poder constituído. Também o distanciamento dos conselheiros em relação aos 

segmentos representados, a falta de mobilização das entidades e dos segmentos, 

praticamente sem momentos de trocas e de prestações de contas do mandato, os enfraquece 

diante dos técnicos e dos representantes do governo municipal. Essa situação torna a 

caracterização da autonomia de HELD (1987), exposta anteriormente, esvaziada de sentido 

para a realidade em questão, uma vez que os dados indicam os limites das capacidades de 

autoconsciência, auto-reflexão e autodeterminação no contexto estudado. 

 Referenciados, teoricamente, no pensamento de FREIRE (2000a), para a análise do 

empoderamento dos conselheiros e da sociedade civil, com ênfase quando ele reflete sobre 

a postura do gestor público e dos princípios que devem orientar a administração, fazemos 

as seguintes considerações: a gestão pública deve ser entendida como mediação para 
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atender aos interesses coletivos e não como instrumento para satisfazer aos interesses e aos 

privilégios dos gestores ou dos partidos que esses representam; gestão deve ser entendida 

como um processo pedagógico que contribui para a politização dos cidadãos, ou seja, um 

processo permanente de formação, de não adestramento ou cooptação, um processo 

dialético de constituição de sujeitos autônomos e de exercício da liberdade. 

 A investigação e o estudo das variáveis da autonomia e de poder dos conselhos, 

considerando os depoimentos, a legislação e a auto-avaliação dos conselheiros, nos levou a 

questionar a relação política e o tipo de participação vigente, uma vez que os dados indicam 

que os conselhos possuem poder e autonomia mas não o exercem de fato. Disso, resultaria 

no que poderíamos chamar de empoderamento formal-abstrato, ou seja, aquele que não se 

traduz em prática, embora concedido e instado na lei.  

 A concepção de democracia elitista, ainda presente em grande parte dos gestores, os 

traços da cultura política tradicional, como o paternalismo, o centralismo, o  autoritarismo,o  

patrimonialismo, somados ao esvaziamento de poder dos conselhos, à falta de vontade 

política e o receio de compartilhar o poder, podem ser indícios que ajudem a explicar a 

realidade investigada e revelam-se como entraves das práticas de participação e de gestão 

democráticas. 

 Vale a penar citar um depoimento bastante positivo em relação à perspectiva de 

empoderamento do conselho e que é revelador do compromisso político e da concepção de 

conselho para uma gestora municipal:  

 ...principalmente ter conselhos ativos, não só no papel, mas atuante no sentido de 

discutir o que nós estamos fazendo no município; e agora, com esse movimento 

de fortalecer a infra-estrutura, já que nós estamos fazendo uma transição para o 

sistema municipal e que isso dá um outro ganho para o conselho, passa a ter um 

outro papel, então nós temos que estruturar e fortalecer, principalmente deixar 

claro qual é a função, o quanto de importância ele tem e os limites, assim como a 

secretaria tem seus limites, o conselho tem o seu, ninguém manda na cidade, 

assim como o prefeito tem coisas que ele pode, tem coisas que é o Estado,e que 

o poder local não pode fazer. (Ref. Dirigente Municipal de Educação). 

 É preciso considerar, e reafirmar, a importância do papel político que o CME 

exerce, ou que deveria exercer, na gestão das políticas públicas para a Educação. Essa 
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questão assume uma importância política significativa na medida em que a educação vai 

sendo municipalizada. 

 Com o processo de desconcentração, o governo Federal transfere aos Estados e 

estes, por sua vez, transferem aos municípios uma carga maior de responsabilidades pela 

prestação dos serviços e pelo gerenciamento financeiro. Isso significa que os municípios 

estão recebendo maiores demandas quanto ao atendimento local e que, também, estão 

recebendo maiores quantias financeiras nem sempre, é claro, correspondentes às 

necessidades reais. A gestão desses processos de descentralização supõe como necessário 

um conselho mais ativo e mais eficiente na formulação das políticas municipais de 

educação, na elaboração de Planos Municipais realistas, que garantam a extensão e os 

direitos da educação de fiscalizar, também, a execução e a aplicação dos recursos 

financeiros com transparência e eficiência.  A ausência de conselhos ativos, com poder de 

fato, aumenta os riscos quanto às garantias do direito à educação, à transparência na 

aplicação dos recursos e das políticas públicas de forma não democrática. A relação deveria 

ser direta, ou seja, maiores responsabilidades ao município, maiores poderes e 

responsabilidade aos conselhos municipais de Educação. 

 O empoderamento significa, também, descentralizar e juntamente com a 

descentralização dividir responsabilidades e compartilhar o poder. Nesse sentido,  em Santo 

André, observamos uma medida de gestão relevante e coerente com os princípios 

democráticos da descentralização e da autonomia. Além da criação obrigatória dos 

conselhos escolares na rede municipal todos foram transformados em entidades jurídicas, 

conforme depoimento que segue: “para fazermos a descentralização de recurso, todos os 

conselhos, assim como nas escolas estaduais têm as APMs, aqui na rede municipal nós 

temos agora os conselhos empossados e já com CNPJ. Para cada uma das unidades 

escolares, um conselho como figura jurídica”.(Ref.: Dirigente Municipal de Educação). 

 No mesmo município observamos outra manifestação que atribui importância e 

empoderamento aos conselhos, e isso foi captado em depoimento da gestora municipal da 

Educação quando se referiu ao processo de formação e do orçamento destinado ao CME. 
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 ... é o conselho que define, quanto vamos investir em formação, em assessoria, o 

conselho define e a assessoria acata. ... Precisa ter uma conversa. Coloca-se que 

é um custo em tais linhas de investimento, precisamos mais disso ou daquilo. E 

o próximo passo é que nós estamos criando uma estrutura para o conselho. Hoje 

tem mais é muito pequena. A idéia que tenhamos um espaço físico, que vamos 

estar chamando de Casa dos Conselhos, como se tem em Porto Alegre, e ai a 

idéia não é ter só o Conselho Municipal de Educação, e sim: Conselho da 

Merenda, Conselho Tutelar, CACS e uma série de coisas e políticas que podem 

funcionar, e ter um espaço físico, porque hoje o CME faz reuniões em vários 

espaços da cidade, mas não tem uma sede, a idéia e que a secretaria ajude a 

viabilizar isso. Isso não significa que não temos problemas no sentido de 

algumas políticas implantadas pelo município, já mais de uma vez, tive que ir ao 

conselho dar explicações sobre projeto, programa, sermos questionados porque 

uma parte do conselho entende outra parte não, acham que está certo ou errado, e 

a partir daí também colocamos a questão do governo (Ref.: Dirigente Municipal 

de Educação). 

 

 Percebemos que muitas das ações e dos processos de participação, que se dão ou 

que estão em gestação, especialmente no município de Santo André, são coerentes, embora 

dentro de certos limites, com o ideário freireano de democratização, conforme podemos 

ressaltar a partir da referência que fazemos a seguir: 

 a participação para nós, sem negar este tipo de colaboração, vai mais além. 

Implica, por parte das classes populares, um estar presente na história e não 

simplesmente nela estar representada. Implica a participação política das classes 

populares através de suas representações ao nível das opções, das decisões e não 

só do fazer o já programado. Por isso, é que uma compreensão autoritária da 

participação a reduz, obviamente a uma presença concedida das classes 

populares a certos momentos da administração. Para nós, também é que os 

conselhos de escola têm uma real importância enquanto verdadeira instância de 

poder na criação de uma escola diferente. Participação popular para nós não é 

um “slogan” mas a expressão e, ao mesmo tempo, o caminho de realização 

democrática da cidade (FREIRE, 2000a, p. 75). 

 Na medida em que a administração municipal vai fortalecendo e atribuindo 

importância aos órgãos de participação entendemos que existe vontade política e  

compreensão de democratização que corresponde à matriz da democracia participativa, 
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uma vez que se garante o direito de participar, que se reconhece os conselhos como 

instâncias de planejamento e de  decisão embora,  é evidente,  dentro de um âmbito 

limitado de autonomia.  

 Entendemos que as medidas de incentivo e de fortalecimento da participação, 

juntamente com a institucionalização dos órgãos de participação, são elementos que podem 

vir a contribuir para que a sociedade civil assuma o controle social sobre as políticas 

públicas e sobre o Estado, o que julgamos ser uma das principais características dos 

regimes democráticos. 

 Outra categoria analisada foi a dimensão pedagógica e a formação política 

possibilitadas pela atuação nos CME. A interação social, o debate, o desenvolvimento de 

argumentos, a formação de consensos e do interesse público, a visão global do processo 

político, o planejamento e a organização de atividades políticas são alguns aspectos 

próprios da coletividade democrática que possibilitam o desenvolvimento de aprendizagens 

e de  formação da cultura política.  

 Os CME podem ser considerados, no contexto do nosso trabalho, como instituições 

formadoras e, já em si mesmas, possibilitadoras do exercício da cidadania. PATEMAN 

considera que a participação democrática, graças à sua capacidade de aumentar o senso de 

eficácia política, é capaz de reduzir o distanciamento dos centros de poder, preocupar-se 

com os problemas coletivos e formar cidadãos ativos com maior interesse pelos assuntos 

governamentais. Para ela, “somente o indivíduo que tiver oportunidade de participar de 

modo direto no processo de decisão e na escolha de representantes, é que, nas modernas 

circunstâncias, ele pode esperar ter controle sobre sua vida ou sobre o desenvolvimento do 

ambiente em que vive” (1992, p. 145). 

 A referida autora conserva a noção de participação como viável e como condição 

para qualificar a teoria da democracia moderna. Conservando a democracia representativa, 

a autora prega a necessidade de expandir-se à participação para “áreas alternativas” como a 

família, a escola e a indústria e, desta forma, fazer as conexões entre esferas públicas e 

privadas. Desta forma, num processo pedagógico, recuperaríamos o sentido da política 

mobilizando públicos para além do simples ato de votar, qualificando as representações em 

nível local e nacional. 
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 Os dados sobre os indicadores da formação pedagógica e política ocorridas por 

meio da participação dos conselhos, são significativamente diferentes nos dois municípios. 

Conforme podemos observar, comparando as duas tabelas de indicadores que pontuam 7,5 

para Santo André e 4,3 para São Caetano do Sul, notamos uma discrepância significativa 

que pode ser analisada e explicada a partir do componente histórico que marcou o processo 

político nos dois municípios. Destacamos que são claramente marcados por um perfil com 

tendência popular/progressista em Santo André e conservador/elitista em São Caetano do 

Sul. Esse processo político-histórico cristalizou certos valores políticos e compôs um 

ideário de democracia que se vincula diretamente às duas matrizes por nós estudadas e já 

caracterizadas no segundo capítulo. As instituições municipais, entre elas, os conselhos 

municipais, são transpassados por esses ideários, ou por modelos de democracia, que 

travam disputa no terreno político ideológico e também orientam as práticas de 

participação.  

 Buscamos referências em FREIRE (2000a) para elucidar a análise dos dados obtidos 

na categoria da formação pedagógica e política. Para o autor, está claro que o papel do 

gestor público não é tutelar ou decidir pelo público pelo qual é responsável, mas 

problematizar, dialogar com esse público despertando sua consciência, desvelando sua 

condição histórica e social, de tal forma que, possa tornar-se sujeito, autor de um processo 

autônomo de emancipação e transformação.  

 As informações obtidas através dos indicadores de participação, os depoimentos e 

as observações sobre a postura política e pedagógica dos gestores municipais, 

especialmente em São Caetano do Sul, sugerem que a realidade investigada está muito 

distante da concretização da postura de gestores públicos apregoadas por Freire. 

 O que podemos registrar, com certos limites em Santo André, e com muita ênfase 

em São Caetano do Sul, foi o distanciamento da população, ou pelo menos não observamos  

empenho suficiente para envolver os trabalhadores da educação nem  os usuários na gestão 

das políticas públicas de educação. Essa realidade já é, em si mesma, um empecilho para a 

formação política e pedagógica que se pretende como condição para o exercício da 

democracia e da participação autônoma. Pensamos, como FREIRE (2000a), que as 

instituições públicas devem ser compreendidas como espaços de produção de cultura, de 
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educação popular, como centros de debates de idéias, de soluções, de reflexões aonde a 

organização popular vai, sistematizando, sua própria experiência sendo, portanto, um 

espaço de constituição de força social e cultural capaz de transformar as condições de 

silenciamento, de dominação a que sempre foi submetida pelas elites, e por seus 

representantes, que privatizaram os espaços e as instituições públicas afastando seus 

usuários, tratando-os como incapazes e objetos do poder, nunca como sujeitos e atores 

políticos. 

  A partir da leitura anterior podemos entender, e discutir, o caráter e as concepções 

que cerceiam as instituições, nosso objeto de estudo, e também de entender os valores e os 

compromissos que orientam as práticas políticas dos gestores municipais. Distinguir, 

também, se elas contribuem ou não para o processo formação política e técnica que a 

participação especialmente da sociedade civil enseja. Os dados observados, de modo 

específico, em São Caetano do Sul, apontam para práticas e processos bastante tímidos 

nesse sentido. 

 Como experiências positivas que contribuem para a formação pedagógica-política 

da sociedade civil podemos destacar alguns depoimentos dos entrevistados. 

 “... eu sempre arrumo um tempo. Aquele que diz que não tem tempo, é o que 

mais tempo tem. Eu fiz um curso com o Celso Daniel, de gestão pública. Eu 

ficava o dia inteiro. Quando tem cursos que me interessam, eu vou fazer” (Ref.: 

Conselheira L1). 

 

 “tempo eu não tenho. Formação eu gostaria muito de umas aulas. Minha 

formação é em Pedagogia na Universidade de São Paulo; tive aula com a Maria 

Victória Benevides, e ela estuda a questão da cidadania ativa, e a gente entendeu 

sim, a importância desses mecanismos no conselho.Tenho vontade de ser 

participativo, mas estou numa estrutura em que não tenho tempo para almoçar... 

eu não tenho tempo, perdi reuniões do conselho porque trabalho também na rede 

de ensino de São Paulo e não podia ser abonado lá, tive que faltar...(Ref.: 

Conselheiro R1). 

A mobilização popular para a gestão democrática das instituições e dos espaços 

públicos assume um caráter pedagógico. Nesse sentido a democracia é entendida como 

processo histórico e modo de vida, tendo no exercício coletivo a mediação para a realização 
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do interesse público. A democracia compreendida e defendida por FREIRE (2000b) é 

aquela original, do “governo do povo e para o povo”. Isto significa, também, que todo 

governo é autogoverno, uma prática de sujeitos autônomos, livres, com igualdade de 

direitos e de  deveres, também fraternos e solidários. Para o autor, falar em autogoverno 

não é desacreditar na representatividade mas defender uma organização na qual os sujeitos 

tenham a igualdade e a liberdade de participação em todos os processos decisórios que 

dizem respeito à vida pública, sejam elas vinculadas ao poder do Estado ou a processos 

interativos cotidianos como em casa, na escola ou no bairro. 

 Em Santo André os indicadores apontam para um movimento que corresponde ao 

que se chama cidade educativa, ou seja, à compreensão de que a cidade educa no seu todo. 

Quanto mais rico o processo de mobilização e de participação da sociedade civil mais 

formação em cidadania e em cultura política. O que, em última instância, estaria 

contribuindo para que a população assumisse o controle dos equipamentos públicos, 

responsabilizando-se também pelas políticas públicas e pelo controle social do Estado.  

 A pontuação de 7,5 obtida em Santo André, para a dimensão pedagógica e formação 

política, é justificada pela ampliação dos espaços de participação tais como: o Orçamento 

Participativo, o COMED, os conselhos escolares, o próprio CME, as sessões de prestação 

de contas do mandato do executivo, entre outros eventos que contribuem para o processo de 

formação política. 

 Em São Caetano do Sul esse indicador pontuou em 4,3, sendo justificado pelo estilo 

de governo, onde se prioriza mais os controles, a eficiência, a autoridade e os aspectos 

técnicos na formulação e controle das políticas públicas, em especial a da educação que é 

objeto de nosso estudo. A observação e os depoimentos asseveraram pouca mobilização em 

torno da participação, apenas 4 encontros anuais do CME, inexistência de Conselhos 

Escolares, falta de mobilização da cidade para os assuntos da educação.  Ressaltamos, 

também, a tendência às formalidades para o que podemos denominar de dirigismo ou de 

centralismo de governo na condução das políticas públicas, o que entendemos como um 

processo que restringe a participação e o caráter pedagógico, distanciando-se e do conceito 

de cidade educativa utilizada por FREIRE (2001, p. 16-17). 
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 Outra categoria que analisamos, a partir do referencial freireano é o diálogo que 

para efeito de aplicação ao nosso objeto de estudo, será entendido como mediação para o 

conflito mas, sobretudo, como postura e disposição para compartilhar o planejamento e a 

tomada de decisão no que diz respeito às políticas públicas que acentuam a relação entre 

Estado e sociedade civil.  

 Interessa-nos, em relação a esta categoria, saber se os conselhos representam um 

canal de vocalização e de mediação entre demandas da sociedade civil e prestações de 

serviços do Estado. Procuramos observar, e indagar, se o conselho pode ser caracterizado 

como espaço público de exercício político que se utiliza do método dialógico. Segundo a 

teoria da ação dialógica, o fazer democrático, tanto na escola quanto nas diversas relações 

sociais onde os homens atuam, faz com que se rompam os esquemas verticais das relações 

autoritárias onde “ambos se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que 

os argumentos de autoridade já não valem”. (FREIRE, 1981, p. 78).   

 Conforme assinalamos, no corpo teórico, a teoria da ação dialógica freireana não 

pode ser entendida apenas como crítica à educação bancária, tradicional e autoritária ou 

como método de alfabetização mas, também, como uma práxis que comporta uma ética 

pedagógica, política e epistemológica profundamente democrática, que pode ser aplicada 

em qualquer contexto social. Nesse sentido, as práticas políticas da participação na gestão 

da educação centradas no diálogo se revestem, profundamente, de um comportamento 

ético, uma vez que a disposição para ouvir e promover o outro, no nosso caso, promover e 

ampliar a cidadania, mediante a participação ativa, pode representar sinais coerentes com o 

pensamento freireano. 

 Caracterizando o diálogo como um encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, 

FREIRE ressalta a utilização da palavra como condição para se humanizar. “Não é no 

silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão” (1987, 

p.78). 

 Se é pronunciando o mundo que os homens o transformam, o diálogo se impõe 

como caminho pelo qual vão se fazendo humanos e portanto, 

 esta é a razão por que não é possível o diálogo entre os que querem a pronúncia 

do mundo e os que não a querem; entre os que negam aos demais o direito de 
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dizer a palavra e os que se  acham negados deste direito. É preciso primeiro que 

os, os que se encontram negados no direito primordial de dizer a palavra, 

reconquistem esse direito, proibindo que este assalto desumanizante continue. 

(1987, p.79) 

 Analisando os indicadores da categoria diálogo, nas tabelas nº 13 e 14 , temos uma 

média de pontuação de 4,9 em São Caetano do Sul e 6,9 em Santo André, a partir de onde 

podemos inferir uma leitura insatisfatória para o primeiro caso e atribuir um grau maior de 

satisfação para o segundo. De ambas as formas, as observações e os depoimentos colhidos 

sugerem que não é possível considerarmos que os conselhos estudados conseguem 

vocalizar as demandas da sociedade civil.  Menos ainda, conseguem se firmar como 

espaços de diálogo entre Estado e sociedade civil. Em São Caetano do Sul a relação entre 

Estado e sociedade civil aproxima-se mais de um monólogo, posto que é o executivo que 

centraliza as atividades do CME, definindo, desde a indicação dos  conselheiros, a pauta, os 

encaminhamentos e as  decisões que,  na verdade,  são apenas referendadas pelos 

conselheiros. 

 Em Santo André as observações, e os depoimentos, indicam um grau de 

movimentação e de autonomia significativos em que foi possível percebermos grande 

número de reuniões para tratar de diversos assuntos, entre os quais destacamos a 

responsabilização dos conselheiros pelo processo de divulgação e eleições ao término de 

cada mandato do próprio CME, organização e desenvolvimento dos COMEDs a cada ano, 

conferência periódica da prestação de contas dos gastos em educação do executivo e de 

outras funções previstas na  lei que regulamentou e implantou o colegiado. 

  Embora possamos constatar diferenças, entre os dois órgãos estudados, ressaltamos, 

com mais ênfase para o conselho de São Caetano do Sul, que a prática do diálogo ainda não 

se manifesta, satisfatoriamente, nas relações de participação mediadas pelos conselhos. 

Primeiro porque o Estado não os reconhece como espaços públicos de vocalização, não 

atribui importância política significativa, ou trata essas instâncias como órgãos de 

formalidade democrática, conforme as evidências empíricas nos levaram a deduzir. 

Segundo, é preciso reconhecer que a sociedade civil ainda não incorporou o significado dos 

conselhos  nem assimilou,  em sua cultura política,  os procedimentos coletivos de formar o 

interesse público e o controle social das ações do Estado.  Para a maioria da população os 
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conselhos são apenas mais um órgão do Estado, portanto, destituídos das funções políticas 

para as quais foram criados. 

 Conforme ilustram os depoimentos a seguir, obtidos em entrevista onde indagamos 

“se havia a prática de discussão de questões educacionais, de demandas trazidas pelos 

conselheiros do segmento representado”,  percebemos que o sentido político e pedagógico 

da relação entre o  Estado e a  sociedade civil foram esvaziados,  se utilizarmos como 

referência a dialogicidade freireana, já que a partir da fala dos entrevistados podemos fazer 

uma interpretação de que apenas os representantes do Estado conduziram o processo, 

restringindo-o  e deixando-o pobre nas interações e na produção de decisões que pudessem 

adquirir importância para os outros figurantes que participavam dos conselhos. 

 Não. Não havia discussão de questões educacionais. Era só a pauta já organizada 

e tratava-se dela, não em nível de reflexão, de como podíamos melhorar. Você 

vai com a idéia de que vai haver algum questionamento, que vai discutir o se vai 

fazer no município, mas acaba sendo uma propaganda do que as escolas estão 

fazendo, do que o próprio município está fazendo. 

 As reuniões do conselho são realizadas, uma por semestre, e só. Isso já responde 

se tem participação, se tem questionamento, se tem reflexão. Em uma reunião 

por semestre é impossível, é para você tomar ciência do que o município fez ou 

vai fazer, mas não opinar. É para dar ciência, é até uma propaganda para 

informar que abriu escola, etc. (Ref.: Conselheira M2). 

 Outro depoimento colhido a partir da pergunta se havia diálogo e compartilhamento 

do poder com executivo municipal via conselho: 

 Acho que não. Acho que ele deveria ser instância para isso, mas como está 

configurado hoje não em esse sentido. Tanto é que tivemos a questão da 

merenda ... aqui em Santo André, é a CRAISA a fornecedora, mas mesmo assim, 

o governo municipal banca uma parte do valor. Quando a secretaria já tinha 

resolvido veio para o conselho e disse que era uma questão de governo, que 

iriam cancelar o convênio com o Estado. Então ela prestou conta para o 

conselho, mas o conselho não discutiu enquanto instância deliberativa. Ela veio 

mostrar para o conselho até mesmo por desencargo de consciência, mas já estava 

tudo determinado (Ref.: Conselheiro R1). 

 Podemos interpretar o depoimento anterior como sendo um descaso, ou a negação, 

do direito de a outra parte se manifestar num processo aberto de comunicação e de  decisão. 
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Nessa prática um dos interlocutores se apega ao cargo e, monopolizado o poder, e mesmo 

quando utiliza a palavra ou a comunicação o faz  no sentido apenas de dar  informação, não 

de propensão ao diálogo, não para ouvir os outros interlocutores. 

 Considerando os relatos e análises anteriores, consideramos que a participação 

praticada e que foi objeto de debate nesta pesquisa, apresenta alguns limites que 

comprometem a expansão da democratização do Estado e restringe a função política que os  

conselhos poderiam desenvolver. 

 A leitura que fazemos da concepção de participação praticada nos dois municípios é 

a de que ela vincula-se, predominantemente, ao paradigma de democracia representativa, 

uma vez que os conselhos não conseguem vocalizar nem dar publicidade às ações e aos 

encaminhamentos das políticas públicas para a educação.  

 A implantação dos conselhos e as práticas políticas que acontecem nesses órgãos 

permanecem, majoritariamente, como ações do procedimentalismo democrático, ou seja, se 

destacam pela formalidade institucional e pelo distanciamento nas relações entre 

governantes e sociedade civil. Portanto, não permitem formular uma gramática 

participacionista, nem se constituem em espaços de deliberação societária assentadas num 

discurso racional capaz de formar o interesse público que, SANTOS (2002, p. 53), 

referindo-se a teoria da ação comunicativa de Habermas, chamou de forma de exercício 

coletivo de poder político.  

 Foi constatado nos municípios em estudo, especialmente em São Caetano do Sul, 

que o CME, e mesmo o governo municipal não conseguiu, ou melhor não se propôs a fazer, 

uma abertura à participação de outras entidades ou às associações da sociedade civil para o 

diálogo e para formulação do interesse público em torno da educação municipal. Não 

observamos, nem ouvimos falar que entidades como Conselho Tutelar, Promotoria da 

Infância e Juventude, Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Secretaria da Assistência 

Social, Secretaria da Saúde e outras entidades e associações que tenham ligação com as 

garantias do direito e com a mobilização de recursos para o atendimento da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental, tenham se envolvido com a definição das políticas 

públicas de educação municipal. Essa fragmentação, ou isolamento da gestão da educação, 

comprova o que dissemos no parágrafo anterior e nos mostra as evidências de que o 
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conselho se apresenta como órgão legitimador das decisões e da condução política do 

executivo municipal. 

 Mesmo em Santo André, embora já tenhamos relatado que o CME promove o 

COMED, articula o debate e o planejamento da educação, juntamente com a Secretaria de 

Educação, que mobiliza, principalmente em épocas de eleições do próprio conselho, os 

movimentos populares e as entidades da sociedade civil e dos estudantes, ainda assim 

podemos considerar que o grau de presença e de mobilização é insatisfatório, conforme os 

dados indicam nos gráficos do início desta seção. 

 Este cenário nos leva a sugerir que a maior dificuldade para a participação como 

exercício do poder por parte dos representantes da sociedade civil está, sobretudo, na sua 

pequena representatividade, ou seja, no deslocamento que ainda existe dos conselheiros em 

relação a suas bases. 

 

5.4- O papel dos conselhos na gestão municipal da educação  

 Para o terceiro eixo de estudo buscamos investigar o significado político dos 

conselhos na gestão pública municipal da Educação contrapondo-os quanto aos paradigmas 

de Estado neoliberal e Estado democrático.  Utilizamos um método compreensivo e 

comparativo para tecermos análises, a partir de algumas categorias selecionadas, que 

sustentarão nossa discussão: concepção de conselho, processo de institucionalização, 

descentralização e controle social que se manifestam nas relações políticas entre Estado e 

sociedade civil. 

A primeira categoria em estudo, nesta seção, é a concepção de conselho. Uma 

observação mais apurada da legislação e dos depoimentos dos sujeitos que atuam nestas 

instituições é reveladora das concepções de conselhos que, por sua vez, orientarão todo o 

fazer político, atribuir importância ou não a esses órgãos de participação.  

As concepções de conselhos estão diretamente relacionadas com as matrizes de 

democracia . 

No Brasil temos duas vertentes de concepções de conselhos, conforme apontamos 

no capítulo quarto. Uma é que os concebe como espaços públicos independentes, que 
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promovem a participação popular e a democratização do Estado, enfatizando o seu caráter 

político e a sua função deliberativa. E, portanto, de mediação nas relações de poder e de 

formulação das políticas públicas. Nesses espaços, tanto os representantes a sociedade civil 

quanto os do governo, debatem e deliberam sobre as questões de interesse público. Essa 

concepção vincula-se aos ideais republicanos e ao paradigma da democracia participativa, 

porque  tem como pressuposto a extensão do direito, a ampliação do ativismo político e dos 

espaços destinados ao exercício da cidadania. 

A outra concepção de conselhos é a que entende esses órgãos como formalidade 

institucional, ou seja, como instituição cartorializada, que pertence à burocracia estatal. 

Nesse modelo ressaltam-se os aspectos burocráticos, técnicos,de controle e de normatização 

dos serviços públicos. Mesmo contando com representantes da sociedade civil esses passam 

a desempenhar funções administrativas e de legitimação dos atos do governo. Essa 

concepção associa-se ao projeto de democracia representativa elitista uma vez que enfatiza 

o racionalismo e a formalidade legal em detrimento dos aspectos políticos e pedagógicos da 

participação. 

 Embora se enfatize os aspectos técnicos, a eficiência e o controle burocrático neste 

paradigma, é enganosa a defesa de sua neutralidade política, porque se trata de uma 

concepção comprometida com o conservadorismo e com o elitismo social e econômico, 

sendo preconceituosa, também, quanto à participação popular quando julga a população 

como incapacitada e despreparada para atuar junto às instituições e aos espaços públicos 

destinados à formulação dos interesses coletivos. 

Uma observação mais atenta ao conteúdo do artigo 6º do decreto nº 7.597/97, que 

dispõe sobre a constituição e as atribuições do CME de São Caetano do Sul, pode ser 

reveladora da concepção de conselho que orienta a cultura política dos gestores desse 

município. Uma descrição dos verbos utilizados, em cada um dos incisos desse artigo,  nos 

conduzirá a um entendimento bem claro sobre qual é a concepção do conselho, conforme 

registramos: “fixar diretrizes”, “colaborar com o poder público”, “zelar pelo cumprimento”, 

“exercer atribuições próprias ou por delegação”, “assistir e orientar”, “aprovar convênios”, 

“propor normas”, “pronunciar-se no tocante à instalação de estabelecimentos” e “opinar” 

são as principais ações propostas para o órgão. 
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Nas observações empíricas notamos, especialmente no conselho de São Caetano do 

Sul, predominância do caráter formal e burocrata das atividades desenvolvidas pelo 

colegiado, conforme apontaremos na manifestação a seguir: 

 leitura das diretrizes municipais, aprovação dessas diretrizes que já estavam 

prontas. Uma ou outra reformulação de parágrafo ... convites para que as escolas 

particulares fossem visitar as estaduais e municipais, para que fizessem 

atividades em conjunto, mas não vi nenhuma atividade de planejamento, 

nenhum debate ou polêmica acontecer... (Ref.: Conselheira M2).  

Conforme depoimentos, as conselheiras P2, E2 e M2, afirmaram que as atividades 

do conselho de São Caetano do Sul se restringiram, basicamente, de ratificar/legitimar as 

políticas de complementação e de investimentos do município na rede estadual de 

Educação Básica, tais como homologar diretrizes para a Educação Municipal, o pro 

labore25 aos professores e aos funcionários das escolas estaduais, as reformas e as  

instalações físicas dos prédios de escolas estaduais, a compra de equipamentos  

audiovisuais e de  computadores, da  merenda escolar e de  empréstimos a funcionários da 

rede municipal para as escolas da rede estadual. Apontaram, também, que o conselho 

aprovou as Diretrizes para a Educação municipal para um período de quatro anos. Na 

verdade, o conselho funcionou como um espaço de informes e de  divulgação do que a 

administração municipal estava fazendo em relação à gestão da educação. 

 a Câmara Municipal é que delibera a favor do prefeito. Nós praticamente 

fazemos sugestões, mas as coisas maiores têm que ir para a Câmara para 

votação, eles têm uma responsabilidade maior.  Nós fazemos sugestões, 

costumamos trocar idéias, como anteontem estivemos no gabinete do prefeito 

onde se colocou o assunto do pro-labore ... São Caetano é um município muito 

pequeno, todos nos conhecemos, estamos sempre em contato. ... o conselho é 

importante, tem responsabilidade mas é eles que deliberam, não depende de nós. 

(Ref.: Conselheira P2). 

Quando perguntamos se a administração municipal não  deveria ter  por obrigação 

exigir a prestação de  contas,  examinar  balancetes,  conferir  informações sobre os gastos e 

sobre os investimentos ao conselho, uma das conselheiras nos declarou: 

                                                 
25 A prefeitura Municipal paga a título de pro labore, uma gratificação de 20% sobre os salários dos 
profissionais da educação das escolas estaduais instaladas no município. 
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 acho que deveria, já que o conselho tem que assinar tantas coisas, teria que saber 

de onde vem os recursos, quanto são. Isso também me preocupa ... eu sei que 

São Caetano aplica 31% da arrecadação, quando a lei exige que seja investido 

25%. Sei que São Caetano aplica esse montante porque esse ano já foi aprovado 

o orçamento e é 31% da nossa arrecadação. Agora, eu não sei quanto é, sei que é 

muito, não é pouco, é muito mesmo. Mas não vou ficar me preocupando com 

números. Então quando a gente faz reivindicação para a prefeitura algumas 

colegas até falam “será que não é pedir muito” e eu considero que não é pedir 

muito porque tem muito dinheiro, acho que a gente pede pouco, deveríamos 

pedir mais...(Ref.: Conselheira E2). 

Considerando a prescrição legal, o conteúdo dos depoimentos e as opiniões que 

alguns conselheiros emitiram a respeito das atividades realizadas na instância do conselho, 

sugere-se, para o caso de São Caetano do Sul, que existe  representação e  concepção que se 

aproxima do entendimento do conselho como sendo um órgão burocrático do Estado,  que 

desempenha um papel de extensão ou de legitimação das ações do governo municipal. 

O conselho desempenha, nesse sentido um papel contraditório aos pressupostos da 

democracia participativa e ao discurso que fundamentou sua criação.  Ou seja, não se 

constitui em espaço de produção e de decisão de políticas públicas para a educação, está 

defasado de poder e de representatividade da sociedade civil e, portanto, não demonstra 

força para alterar as políticas conservadoras e autoritárias que norteiam as relações entre o  

Estado e  a sociedade civil. 

Em Santo André os dados obtidos, por meio de depoimentos e de observações,  

sugerem  uma concepção mais crítica e autônoma do conselho. Existe razoável 

representação e compreensão de que o colegiado constitui-se numa instância política e, 

portanto, local de disputa e de tomada de decisão de questões de gestão e de políticas 

públicas para a educação, conforme expõe o depoimento a seguir em resposta à pergunta 

“os conselheiros têm informações sobre as  decisões do governo? Essas são justificadas 

para o conselho?”: 

 Sim. E quando não é cobrado. Porque existe uma tensão política entre os 

segmentos, representações de partidos políticos diferentes (PSDB, PT, PTB), 

então tem. Nesse sentido é interessante, acaba sendo positiva. A oposição vai 

querer a justificativa, vai brigar, vai cobrar. O que sentimos falta no conselho é 

do segmento de pais e alunos; inclusive aqui, quando eu aponto, não estou 
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pensando em representantes de professores, supervisores, técnicos porque eles já 

têm uma visão do sistema, vivência e já fazem parte da tensão; isso é legal. Mas 

falta a participação popular de pais e alunos. (Ref.: Conselheira B1). 

Obtivemos, também,  a informação de duas conselheiras de  que existe  espaço para 

os conselheiros prestarem conta do mandato ou  para debater com a sociedade civil a 

respeito das políticas públicas para a educação. Para isso, se utiliza o Orçamento 

Participativo e os próprios conselhos escolares, embora a participação efetiva seja bastante 

limitada. 

Os conselheiros andreenses se ocupam, também, de atividades de planejamento da 

educação municipal, considerando as diferentes demandas da rede estadual, particular e 

municipal, conforme nos informou uma conselheira. Além disso, quando perguntamos “se 

nas decisões e os encaminhamentos produzidos pelo conselho são marcados por conflitos”, 

obtivemos a seguinte resposta: “Sim. Na época em que participei fazíamos muitos debates, 

tínhamos conflitos e interesses entre os partidos. Se buscava o consenso, acordos, tentava-

se o consenso sobre quem ficaria como presidente, secretário, etc”(Ref.: Conselheira B1). 

Quando procuramos entender sobre o significado político que os conselheiros 

possuem sobre o colegiado nos deparamos com sua defesa e com a perspectiva de seu 

fortalecimento, conforme anotamos em um dos depoimentos:  

 Faço sua defesa. Com todas as fragilidades ele é um canal, um espaço para que 

de fato haja a condução séria no exercício do poder, da ética, efetivamente na 

prática o conselho poder ser o espaço, uma instância para que haja essa seriedade 

na condução da política. Mas ele está sendo frágil, é apenas um sinal... (Ref.: 

Conselheira B1). 

Da mesma forma, observando o conteúdo do Decreto nº 7.806, de maio de 1999, em 

seu artigo 4º, especificamente atentando para as atribuições e para  competências do 

conselho, destacamos as seguintes prescrições: Zelar pelo cumprimento das disposições 

constitucionais, propor critérios para o funcionamento dos serviços escolares, emitir 

pareceres, promover seminários, acompanhar e fiscalizar, estimular a participação de 

usuários, contribuir para a articulação da política de educação no município, propor 

medidas ao poder público quanto à assunção de suas responsabilidades. Essas expressões,  

que se sustentam em verbos que denotam ações de cunho político e de expansão das 
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atividades do colegiado,  sugerem uma representação valorativa dos aspectos políticos das 

práticas conselhistas.  

Considerando os dizeres da legislação, que definiu as atribuições e a  competência 

do conselho e sua vinculação com a Lei Orgânica do Município, é possível sugerir que esse 

órgão assume uma concepção mais propícia à democracia participativa, ou seja, existe  

representação e um entendimento visível de que essa instância pública representa um 

espaço mediador nas relações entre o  Estado e a sociedade civil, local de disputa política, 

de conflito e de consenso. Embora seja sentida forte influência do executivo municipal 

sobre o conselho, ele possui certo grau de autonomia para debater e interferir nos assuntos 

da gestão da educação. A leitura que fazemos, portanto,  é a  de uma concepção de conselho 

que se aproxima dos ideais republicanos e da matriz da democracia participativa. 

No processo de institucionalização analisamos o contexto histórico e político em 

que ocorreram as implantações dos dois conselhos em questão. Para a compreensão deste 

processo observamos as vinculações com a Lei Orgânica dos municípios, a relação com o 

processo de municipalização do ensino no Estado de São Paulo que alterou a 

responsabilização dos municípios quanto ao atendimento do Ensino Fundamental, da 

Educação Infantil, de Jovens e de Adultos.  Consideramos em nossa análise a questão do 

financiamento nacional da educação que, a partir de 1996, com a criação do FUNDEF,  

alterou  as receitas e também as condições do atendimento da Educação municipal.  

Como já apontamos em capítulo anterior, o CME em Santo André está vinculado a 

uma exigência da Lei Orgânica do município que, no título IV, capítulo I, trata da 

administração municipal. Entre outras diretrizes está determinado, em seu artigo nº 73, que 

a gestão democrática dar-se-á dentre outras formas, por intermédio da participação da 

população em canais institucionais denominados conselhos.  

Especificamente sobre a gestão da educação e, referindo-se ao CME,  está  previsto, 

nos artigos 248 e 249 respectivamente,  que: “o sistema de ensino poderá sofrer alterações 

por iniciativa do executivo, desde que referendadas pelo CME e aprovadas pelo 

legislativo”. “O município poderá atuar no Ensino Fundamental regular, ouvido o 

conselho, desde que faça em cooperação técnica, financeira com o Estado e a União”. No 

Art. 251,  parágrafo 3º,  diz que,  “para a desativação de sala de aula no ensino público 
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será ouvido o conselho municipal”. O Art. 256 refere-se à criação do CME que terá entre 

outras competências a fiscalização da aplicação dos recursos financeiros. Ainda o Art. 262 

diz que Plano Municipal de educação poderá ser alterado pelo executivo, desde que esses 

atos sejam referendados pelo CME. 

Destacamos esses artigos porque se referem diretamente ao conselho atribuindo-lhe 

importância política, constituindo-se em um canal de participação da população e num 

órgão de planejamento e de  fiscalização da gestão municipal da educação. 

Como já assinalamos, a prescrição legal não garante, sozinha, a concretização do 

conteúdo e das intenções previstas mas constitui-se num referencial que, sem dúvida,  é 

revelador de uma cultura política democrática que vem se construindo e disputando terreno 

com forças políticas conservadoras há muito cristalizadas nas instituições e nos hábitos de   

seus administradores.  

 Quanto ao estudo da Lei Orgânica  do município de São Caetano do Sul, na parte 

que se  refere à administração pública e de suas autarquias  lemos em seu Artigo nº  80 que  

–  “A Administração Municipal Direta, Indireta ou Fundacional obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, 

motivação e interesse público”. 

Especificamente sobre a gestão da educação, no que se refere ao CME,  

identificamos apenas uma menção no artigo nº 182 que diz:  “A Lei regulará a composição, 

o funcionamento e as atribuições do Conselho Municipal de Educação”. 

Conforme também já relatamos, a partir do Decreto de criação do CME de São 

Caetano do Sul, observamos uma limitação significativa em relação à participação da 

população e ao papel que o conselho deve desempenhar na gestão municipal da educação. 

Nessa perspectiva a criação dos conselhos pode ser compreendida como mecanismo 

de descentralização e de maior responsabilização dos municípios no planejamento, no 

atendimento e no financiamento da Educação. A institucionalização dos CME, com a 

suposta “aura democratizante”, diante do não atendimento das demandas educacionais por 

parte do Estado poderia estar apenas legitimando as políticas públicas minimalistas que 

restringem o caráter universal do direito à educação de todos.  



 171

Retomamos a consideração de DAGNINO quando alertou para a chamada 

complementaridade instrumental entre o Estado e a  sociedade civil, 

 nesse sentido ela faz parte de uma confluência perversa entre um projeto 

participatório, construído, a partir dos anos 80, ao redor da extensão da cidadania 

e do aprofundamento da democracia, e o projeto de um Estado mínimo que se 

isenta progressivamente do seu papel de garantidor de direitos. A perversidade 

está colocada no fato de que, apontando para direções opostas e até antagônicas, 

ambos os projetos requerem uma sociedade civil ativa e propositiva (2002, p. 

288). 

Precisamos ressaltar que a existência dos conselhos causou impacto positivo sobre o 

processo de uma cultura democrática na sociedade brasileira. Isso se dá pelas razões que a 

própria autora apontou e que também observamos, por meio desta pesquisa, especialmente 

em relação ao CME de Santo André. Entre outras positividades, produzidas com a 

institucionalização dos conselhos, destacamos o confronto com as concepções elitistas de 

democracia, com as concepções tecnocráticas e autoritárias do processo no interior do 

Estado; quebra do monopólio estatal na definição do interesse público, exigência de maior 

transparência nas ações do Estado, reconhecimento de outros sujeitos políticos e da 

legitimidade dos conflitos e das proposições dos movimentos sociais ou setores da 

sociedade civil. 

Em São Caetano do Sul todos os depoimentos apontaram para a ausência do conflito 

nas relações entre os conselheiros e o governo municipal e,  além disso, fomos informados   

de que grande parte das reuniões do conselho (apenas duas por ano) acontecia diretamente 

no gabinete do prefeito numa relação amistosa e em clima de harmonia sem nenhuma 

oposição política ou partidária, pois todos os conselheiros foram escolhidos  e nomeados 

pelo governo. Diante deste cenário pode-se sugerir uma leitura de cumplicidade entre 

amigos ou partidários cooptados ou muito dependentes do executivo municipal. 

Novamente recorremos a DAGNINO. Ela ressalta a importância da constituição de 

espaços públicos como essenciais para o projeto democrático. A autora alerta para o perigo 

da ausência e da  publicização dos conflitos na condução da gestão pública. Para ela  

 a dimensão do conflito é inerente a esse processo, como o é à própria 

democracia, e que os espaços de formulação de políticas que contam com a 
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participação da sociedade civil não apenas são inerentemente marcados pelo 

conflito como representam um avanço democrático precisamente na medida em 

que publicizam o conflito e oferecem procedimentos e espaço para que ele seja 

tratado legitimamente. ... a desprivatização das estruturas decisórias do Estado e 

a publicização do conflito representam, portanto, condições favoráveis ao 

avanço de construções hegemônicas alternativas (Ibid., p. 300). 

Existe consenso de que o ideário democrático pretendido para os conselhos tem 

como pressupostos a participação social e a autonomia para esses colegiados. Se autonomia 

significa autogoverno, isto é, capacidade de organizar-se e de funcionar por meio de 

normas próprias, que autonomia é uma forma de relacionamento que pressupõe 

interdependência entre entes vinculados pela natureza de suas funções, pela 

complementação de atribuições e pela capacidade de cooperação que forem capazes de 

desenvolver essa realidade ainda não pode ser visualizada nos casos estudados, uma vez 

que é consensual a percepção da dependência dos conselhos em relação ao executivo 

municipal. Com maior ênfase em São Caetano do Sul, mas também em Santo André, nota-

se  dirigismo e controle do Executivo sobre o conselho. E não ao contrário como se espera 

no regime democrático. Em vários depoimentos, já relatados nesta seção, é possível 

observar a falta de autonomia dos conselhos ou, conforme percebemos, nas práticas 

conselhistas de São Caetano do Sul, onde, além dos conselheiros serem escolhidos 

exclusivamente pelo executivo, as reuniões atendem convocações para discutir questões de 

interesse do executivo. 

Quando os conselhos apresentam falta de condições de funcionamento próprias, 

pela dependência administrativa ou financeira, os conselhos perdem sua autonomia, 

submetendo-se à vontade do secretário ou do prefeito e às suas demandas, esvaziando o 

papel que devem desempenhar na representação da sociedade. 

A categoria da descentralização, analisada no contexto das reformas do Estado 

neoliberal, pode ter apenas caráter estratégico que, no âmbito do Estado federativo, 

significa desresponsabilização das unidades centrais de governo. No caso brasileiro, dos 

governos federal e estadual que transferiram aos municípios maiores responsabilidade pelo 

atendimento e pelo financiamento da Educação. As políticas descentralizadoras não 

significam, de forma obrigatória, ampliação da autonomia e da democratização mas, antes 
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de tudo,  podem  significar um recurso gerencialista vinculado, prioritariamente,  ao aspecto 

econômico.  

A Constituição Federal, de 1988, reconhece o Brasil como República Federativa 

formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal e,  ao se 

estruturar assim, o faz sob o princípio da cooperação, de acordo com os artigos 1º, 18, 23 e 

60. Em vez de um sistema hierárquico ou dualista, comumente centralizado, a Constituição 

Federal prescreveu um sistema de repartição de competências e de  atribuições legislativas 

entre os integrantes do sistema federativo, reconhecendo a autonomia própria de seus entes. 

A partir do regime de cooperação é possível entendermos o processo de 

descentralização que se produziu a partir dos preceitos constitucionais. Segundo CURY,   

 a Constituição de 1988 fez a escolha por um regime normativo e político, plural 

e descentralizado, em que se cruzam novos mecanismos de participação social 

com um modelo institucional cooperativo que amplia o número de sujeitos 

políticos capazes de tomar decisões. Por isso mesmo a cooperação exige 

entendimento mútuo entre os entes federativos, e a participação supõe a abertura 

de novas arenas públicas de deliberação e mesmo de decisão. (2004, p.16). 

Nesse sentido os CME, quando possuem funções normativas e deliberativas 

integrando-se a um sistema municipal de ensino, poderiam estar representando esse caráter 

descentralizador e integrando-se ao citado regime de cooperação entre os entes federados. 

O artigo 8º da LDB, em seu parágrafo 2º, garante aos sistemas de ensino liberdade de 

organização e, seguindo a prescrição constitucional, a LDB 9394/96, obedecendo os artigos 

25, 29 e 32 da Constituição, diz ser prerrogativa dos entes federativos encontrarem a forma 

mais adequada de sua organização.  

Não podemos ignorar, também, a Lei Federal nº 9424/1996 que instituiu o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

que, além de estabelecer competências, também normatiza a destinação dos recursos 

constitucionalmente vinculados. Nessa questão do financiamento, os dois municípios, por 

terem arrecadação maior do que a média dos municípios paulistas, perderam recursos com a 

criação do FUNDEF. Além disso, o processo de municipalização ativado no Estado de São 

Paulo,  a partir de 1996, forçou muitos municípios a assumir maiores responsabilidades em 

relação ao atendimento do Ensino Fundamental. Nos casos em estudo, conforme apuramos, 
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não houve um processo de municipalização nos moldes comuns pois, em Santo André,  a 

municipalização foi assumida aos poucos, anualmente, série por série dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, o resultado prático foi  que o município perdeu vários milhões de seus 

recursos com a implantação do critério de socialização dos recursos para o financiamento 

do Ensino Fundamental. 

 São Caetano do Sul também não assumiu as escolas da rede estadual, ao contrário, 

além de perdeu recursos para o Fundef, passou a investir na construção de uma rede 

própria, principalmente com a construção de prédios escolares. Investiu, também, em 

reformas e em instalações de equipamentos e na complementação salarial dos profissionais 

da educação da rede estadual aumentando o percentual investido em educação para 35,1% 

do total de impostos arrecadados. Mesmo perdendo recursos com a implantação do fundo 

de financiamento o município tem expandido o atendimento da demanda e melhorado a 

estrutura física/material da rede pública de ensino. 

A leitura que podemos fazer a respeito da descentralização criada, principalmente,  

após a última LDB, Lei nº 9.394/96,  e a implantação do Fundef, Lei Federal n 9.424/96,  é 

de que, para os municípios estudados, representou menores condições financeiras para 

atender qualitativa e quantitativamente a demanda pela educação municipal. Quanto à 

autonomia, foi ampliada apenas em relação ao processo de planejamento e de execução dos 

serviços educacionais, embora com restrições de recursos e submetidos à Lei de 

Responsabilidade Fiscal26 e à avaliação da qualidade pelo governo federal.  

Conforme analisamos no capítulo terceiro, os princípios da descentralização e da 

participação foram apropriados pelo Estado neoliberal que, ao instituir as reformas 

educacionais a partir dos anos de 1990, procurou impor aos sistemas educacionais 

princípios mercadológicos. Dessa forma a autonomia política e financeira dos municípios 

foi burlada, com a criação da nova lei de financiamento do Ensino Fundamental e pelo 

processo de desconcentração que não tem o mesmo significado de descentralização, 

conforme apontou CASASSUS (1999).  O autor diz que  precisamos entender o processo 

de descentralização em paralelo com o processo de centralização. Paradoxalmente,  esses 

conceitos se articulam e,  no caso brasileiro,  é visível uma estratégia política do Estado 
                                                 
26 Lei Complementar nº 101, em vigor desde maio de 2000. Responsabiliza os governantes dos entes 
federados em relação aos gastos e prestação de contas de suas gestões. 
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neoliberal onde os governos descentralizam a operacionalização e a responsabilização pelo 

atendimento das demandas,  mas centralizam a orientação curricular, a avaliação dos 

sistemas educacionais e o controle sobre o financiamento. 

Na categoria controle social observamos as condições e os mecanismos efetivos de 

poder que a sociedade civil possui para controlar o Estado. Esse é um dos principais 

aspectos do regime democrático, já que o poder pertence ao povo e o governo deve ser 

exercido em nome do interesse coletivo. Pelo menos esse é o pressuposto da teoria da 

matriz da democracia socialista/participativa. 

As primeiras questões que nos chamam a atenção quando pensamos no controle 

social são a natureza deliberativa e o poder de mobilização dos conselhos. No estudo da 

legislação de São Caetano do Sul não está explicitado esse caráter para aquele órgão, 

portanto, podemos fazer uma leitura compreendendo que, ao se estabelecer a lei de criação 

e de instituição e o debate sobre seu poder do conselho em relação à gestão da Educação 

municipal foi limitado o seu poder de controle e de interferência no executivo municipal e 

nas políticas educacionais para o município.  

Diferentemente, em Santo André, o CME possui a natureza deliberativa conforme 

prevê o Artigo nº 1, da Lei Municipal 7.806/99, que está em vigor e que instituiu o atual 

colegiado. O que é precisamos ressaltar é que somente a prescrição legal não garante a 

prática do exercício político deliberativo. Entretanto, como afirma BENEVIDES, a 

instituição do mecanismo legal é o primeiro passo para a garantia das práticas de ampliação 

dos princípios da democracia direta uma vez que, em momento de disputa política, a lei 

pode ser invocada em favor do interesse público. 

Para a autora, a cidadania ativa através da participação popular é considerada um princípio 

democrático, e não um receituário político, que pode ser aplicado como medida 

ou propaganda de um governo, sem continuidade institucional. Não é um favor 

e, muito menos, uma imagem retórica. É a realização concreta da soberania 

popular, mais importante do que a atividade eleitoral que se esgota na escolha 

para cargos executivos e legislativos. ...a cidadania ativa supõe a participação 

popular como possibilidade de criação, transformação e controle sobre o poder, 

ou os poderes. (1998, p. 19-20)  
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A análise do conteúdo dos depoimentos de conselheiros, as observações das 

quantidades de atividades, a natureza e a importância das ações desenvolvidas pelos CME,  

nos fazem compreender que quase não existem  mobilizações  sociais  nem  capacidade 

para barrar decisões não populares. Percebemos também que são poucos os poderes 

existentes para fiscalizar gastos financeiros e cumprimento da legislação educacional. Essa 

percepção é mais enfática em São Caetano do Sul, onde notamos que os conselheiros 

possuem insuficiente conhecimento técnico e falta de articulação política para exigir 

transparência nas ações do governo municipal. Conforme observamos por intermédio das 

entrevistas com os conselheiros, em sua grande maioria, não manifestam clareza sobre a 

concepção, sobre a natureza e  as atribuições do CME. 

 Ressaltamos que o principal objetivo do controle social é acompanhar a execução 

do Plano Municipal, garantir o direito à educação, evitar a corrupção e os  privilégios,  e 

permitir a construção do interesse público junto ao Estado. Esse princípio político constitui-

se em uma tentativa de superar o caráter paternalista, corporativista e a apropriação do 

poder para interesses privados que, ao longo da história, tem marcado a cultura política 

antidemocrática brasileira. 

Um depoimento, entre outros, colhidos em São Caetano do Sul nos ajuda a  

compreender  melhor a impotência e a insuficiência que esse órgão tem para exercer o 

controle social sobre o governo municipal. A fala de uma conselheira ao responder a uma 

indagação sobre o poder que o conselho possui na relação com o governo municipal é 

bastante reveladora. 

 Primeiro tem que mudar a forma de eleição. Que a eleição realmente aconteça e, 

que os conselheiros sejam conscientes do papel que vão ter ... por que chegar em 

um lugar em que você não tem autonomia ... pode até ter voz, mas incomoda saber 

que você vai dar uma sugestão que não vai ser acatada, que a coisa já está pronta. 

Então, para o conselho funcionar, tem que haver pessoas engajadas, que saibam 

como funcionam os conselhos, treinadas para isso. A mudança na forma da eleição 

é a primeira condição para mudar isso. (Ref.: Conselheira M2). 

 Em Santo André, embora seja preciso registrar as diferenças de constituição e de 

níveis de atividade e de ação dos conselheiros, também se percebe que esse órgão apresenta 

pouca força de controle sobre o Estado. A declaração de uma ex-conselheira ao responder 
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se o conselho tem poder de interferência na política educacional do município mostra o 

seguinte:  

 Eu acho que ainda é o contrário. O governo ainda traz a coisa pronta, o conselho 

ainda não tem essa força para interferir na política e mudar a condução da 

política, porque o poder público é forte e o conselho ainda é frágil, está 

engatinhando, não tem autonomia. É quase como um braço mesmo... (Ref.: 

Conselheira B1). 

 Entre outras razões para a existência do CME podemos apontar o objetivo de 

assegurar o direito à educação dos munícipes. A educação com qualidade política é uma 

condição fundamental para a realização de outros direitos e para a emancipação social. Essa 

preocupação se manifestou em alguns depoimentos quando indagamos se existia um 

planejamento global que considerava as demandas da cidade, dentre os quais destacamos o 

seguinte: 

 Sim, através do COMED, quando fechamos o Plano ... está lá. Não sei em que 

pé está hoje, mas tem demandas da rede estadual, municipal e particular ... a 

quem compete o que. Agora tem o problema que é o de não conseguirmos 

organizar o senso pra poder levantar a real demanda pela educação. Qual é a real 

demanda, será que tem criança fora da escola, porque os dados que temos são 

insuficientes, inclusive para legitimar o Plano Municipal de Educação. Fizemos 

um debate com o prefeito que nos disse que se não fosse possível o senso que 

fizemos um minisenso. Chegamos até a discutir, convidamos uma entidade para 

apresentar proposta, mas é muito caro, tanto o senso quanto o minisenso. ... 

vamos ter uma idéia de onde está frágil, onde pega ... por isso que a política está 

sendo implantada a partir desses indicadores, precisaríamos ter esses dados da 

demanda. Enfim temos os dados do IBGE, mas o do município ainda falta (Ref.: 

Conselheira B1). 

 A preocupação com as reais demandas e com o atendimento da educação municipal 

é uma das funções do conselho, já que a função desse órgão deveria ser a de ter  

responsabilidades pelo planejamento e pela  fiscalização da política pública. Portanto deve 

exercer pressão sobre o Estado e, pela sua natureza política, definir e planejar as diretrizes 

que nortearão a ação educacional dos governantes. 

 A maioria dos entrevistados considerou que, embora o conselho tenha poucos 

poderes, ou melhor que o conselho não assume o poder que tem, que já está estabelecido 
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pela legislação, mesmo assim, pelo fato de estar constituído, exerce algum controle sobre o 

executivo municipal, conforme descrevemos em um dos depoimentos colhidos: 

 principalmente quando o poder público, quando a Secretaria de Educação tem 

que fazer a prestação de contas, ou tem, de acordo com a legislação que passar 

pela aprovação do conselho a sua contas eles procuram por nós correndo ... as 

pessoas participam e prestam contas porque a lei obriga, vai na marra e não 

porque está na cultura (Ref.: Conselheira B1). 

 Considerando as observações e as evidências empíricas, a leitura que fazemos sobre 

a realidade do controle social sobre o Estado é de que esse pressuposto do regime 

democrático não chega a se concretizar integralmente. O principal mecanismo de controle 

que vem sendo realizado não é o do princípio político da soberania popular onde os 

governantes se submetem à vontade geral e agem com transparência e com  lisura na 

condução do interesse público. 

 A forma de controle mais evidente é aquela que se dá por via da responsabilidade 

fiscal, ou seja, o controle é gerencialista e economicista. O atendimento e a extensão das 

garantias do direito à educação se submetem ao critério financeiro. A dimensão política e o 

exercício da cidadania estão subjugados aos critérios monetaristas e de produtividade no 

sistema educacional.  

 É evidente que não se pode ser contra a responsabilidade nos gastos e  

investimentos dos recursos públicos. A transparência e a prestação de contas aos órgãos 

fiscalizadores e a sociedade são condições da ordem democrática e devem estar submetidas 

ao CME dos municípios. 

 Nossa compreensão de gestão pública é de que ela deve ser mediadora e também 

instrumento para a consecução dos objetivos políticos e sociais. Com relação à educação, 

deve ser entendida como utilização racional dos recursos e dos meios (especialmente os 

financeiros) para a extensão do direito e para garantia de sua qualidade.  

 O controle social exercido por intermédio do CME sobre o Executivo municipal 

deveria ser feito com o objetivo de democratização e de garantia do direito da Educação 

para todos. Seguindo esse pressuposto precisaríamos observar alguns critérios, apontados 

por FREIRE, (2000a, p.14), para concluirmos se foram obtidos avanços ou não na busca 
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desses objetivos. Em sua obra Educação na cidade o autor aponta quatro critérios para 

avaliar se a gestão municipal contribuiu ou não para a democratização da Educação:  

a) Ampliar o acesso e a permanência dos setores populares que constituem a maioria 

dos usuários da Educação pública 

b) democratizar o poder administrativo e pedagógico para que todos, alunos, 

funcionários, professores, técnicos, pais de família se vinculem num planejamento 

autogestionado, aceitando as tensões e contradições presentes em todo esforço 

participativo, porém buscando uma substantividade democrática.  

c) incrementar a qualidade da educação mediante a construção coletiva de um 

currículo interdisciplinar e a formação permanente do pessoal docente. 

d) contribuir para eliminar o analfabetismo de jovens e adultos na cidade. 

Não é nossa intenção analisar as duas gestões municipais em relação a cada um 

desses critérios pois teríamos de trabalhar com dados estatísticos de atendimento e de 

demanda. Um trabalho nessa perspectiva não é objetivo desta pesquisa. Apenas enunciamos 

esses critérios porque entendemos que contribuiriam para orientar com clareza a função de 

controle social que os conselhos podem exercer sobre a gestão municipal da educação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nesta seção final retomo o problema de pesquisa e apresento a tese construída a 

partir dos dados empíricos e das análises realizadas no texto. Também apresento críticas e 

sugestões sobre a natureza e as atribuições que o CME deve exercer no intuito de colaborar 

com o debate sobre as políticas de democratização da gestão educacional. 

 De acordo com os princípios da pesquisa qualitativa e da abordagem de 

investigação fundamentada na teoria crítica que orientaram meu trabalho entendo que os 

resultados de uma pesquisa são sempre provisórios e contextualizados num tempo e espaço 

historicamente determinado. Entretanto, considero que os CME das duas cidades, Santo 

André e São Caetano do Sul representam uma realidade que está atingindo a maioria dos 

municípios brasileiros. 

 A intenção da pesquisa foi analisar um curto espaço de tempo de uma década, 

contemplando o período que vai de 1995 a 2005 onde se verificou um movimento 

significativo de implantação dos CME em todo o país. Entendo que é um espaço-tempo 

muito reduzido para análises de resultados ou impactos das políticas públicas de 

descentralização e municipalização da educação nas quais os CME poderiam desempenhar 

um papel importantíssimo na definição da organização, planejamento, fiscalização da 

execução e do financiamento da educação municipal contribuindo para a extensão da 

obrigatoriedade e da garantia do direito à educação de todos, o que não significa que esses 

propósitos estão se concretizando nos casos estudados. 

 Ao lado das possíveis inovações e melhorias na oferta dos serviços públicos da 

educação oferecidos pelos municípios, tais como atendimento de maiores demandas em 

termos de acesso e permanência, redistribuição igualitária de financiamento em nível 

estadual onde municípios ricos e pobres passaram a investir, pelos critérios do FUNDEF, o 

mesmo valor mínimo por aluno anualmente, garantias de um valor mínimo por aluno 

prevendo a complementaridade do governo federal, ressalto em meu trabalho algumas 

insuficiências e distorções provocadas pelas reformas educacionais implantadas nesse 

período. 

O problema que direcionou minha pesquisa foi saber se é possível identificar a 

produção de novas práticas de participação na gestão da educação municipal mediante a 
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atuação do Conselho Municipal de Educação. Nesse sentido entendo que a investigação foi 

satisfatória e produziu dados e análises suficientes para tecer algumas considerações, não 

conclusivas mas críticas em relação ao assunto. 

A primeira observação que faço é a de que a hipótese da fragilidade dos conselhos 

que é central nesta investigação se confirmou, pois diante das categorias analisadas os CME 

se traduzem em instituições frágeis e impotentes com níveis de atividades e participações 

insuficientes para garantir a democratização da gestão municipal da Educação nos dois 

municípios estudados. 

A tese construída como resultado da pesquisa é a de que a institucionalização legal e 

formal dos conselhos não garante e pouco contribui para a democratização da gestão 

educacional dos municípios investigados, com as devidas ressalvas para Santo André que 

mostra avanços significativos em relação à gestão participativa mediante a ação do 

conselho conforme as análises revelaram. 

O setor da educação, responsável por, entre outras funções, a formação da cidadania 

não tem garantido nem esta e nem a propagação de uma cultura política correspondente aos 

ideais da democracia participativa. Na relação entre Estado e sociedade civil os valores, 

princípios e procedimentos correspondem hegemonicamente à matriz liberal elitista de 

democracia. 

Pode-se aventar que esses órgãos que nasceram pelo menos no discurso como 

arautos da democratização municipal, são habitados por uma fragilidade que os torna 

impotentes frente à hegemonia da democracia representativa elitista com seus vícios e 

sustentáculos, como o personalismo, o autoritarismo, o burocratismo que produziram e 

continuam produzindo o preconceito e o afastamento da população dos espaços públicos e 

do próprio Estado.  

Em meu entender os CME e a própria democracia participativa são instituições 

enfraquecidas devido à cultura política predominante nas relações entre Estado e sociedade 

civil. A utilização das expressões minimalista DHAL(1997) e delegativa 

O’DONELL(1999) correspondem mais à realidade das práticas políticas observadas. 

Somam-se a isso as características predominantes na política brasileira apontadas no 

parágrafo anterior e então é possível entender claramente quais são as forças que 
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conservam o sistema hegemônico e impedem a formação e a implantação do projeto da 

democracia participativa como mediação para o projeto político-social emancipador e 

igualitário. 

Essa situação mostra os sustentáculos da ideologia capitalista hegemônica 

recentemente atualizada pelo neoliberalismo como impedidores do desenvolvimento de 

uma cultura política compreendida como virtude e vivência plena da cidadania onde a ação 

política significa mobilização e garantia dos interesses coletivos. 

Por outro lado, conforme registram SANTOS (2002) e GHON (2005), é a sociedade 

civil com seus movimentos populares, entidades e associações que vêm se constituindo em 

redes locais, nacionais e internacionais, formuladores de uma nova gramática social27 e 

protagonistas de uma nova cultura política e uma concepção de cidadania coletiva capaz de 

produzir a chamada governança social que segundo GHON 

  é a expressão contemporânea utilizada para caracterizar as relações políticas que 

apresentam interação entre os grupos da comunidade e a sociedade política 

porque se estrutura a partir de um território. A governança social de um dado 

território é aquela que cria redes de pertencimento e de participação social, está 

presente quando se articulam estruturas institucionais ao poder público, 

contemplando uma nova esfera pública articulada à sociedade civil organizada 

por meio de comissões, conselhos, fóruns etc, (2005, p.60). 

Esse novo processo político tem possibilitado, ao lado de uma imprensa mais ativa e 

da disputa interpartidária mais acirrada, maior acesso a informações, mais transparência, 

defesa de direitos e diálogo entre governantes e sociedade civil organizada. 

Ao lado do fortalecimento da mobilização e organização da sociedade civil e da 

abertura do Estado ao processo de governança social, GHON destaca que 

 o compromisso ético e a opção pelo desenvolvimento de propostas que tenham 

por base o protagonismo da sociedade civil exige uma clara vontade política das 

forças democráticas organizadas para a construção de uma nova sociedade e de 

um novo espaço público diferente do modelo neoliberal, construído em cima de 

exclusões e injustiças. É preciso que se respeitem os direitos de cidadania e se 
                                                 
27 SANTOS, utiliza a expressão para referir-se a inovação social articulada com inovação institucional, isto é, 
com a procura de uma nova institucionalidade democrática. “Trata-se de perceber que a democracia é uma 
forma sócio-histórica e que tais formas não são determinadas por quaisquer tipos de leis naturais” (2002, p. 
51). 



 183

aumentem progressivamente os níveis de participação democrática de sua 

população. Esses níveis se expressam em espaços públicos, consolidados em 

instituições que dêem forma aos direitos humanos e ao exercício da participação 

cidadã, presentes nos conselhos, plenárias, fóruns e outras possíveis instituições 

a serem inventadas (2005, p.113). 

Relacionando-se o conteúdo da citação anterior às duas cidades estudadas verificou-

se que a mobilização em torno da participação e a importância atribuída pelo governo local 

ao CME em Santo André são potencialmente melhores quando comparadas à São Caetano 

do Sul. Nesta cidade o conselho tem apresentado um grau significativo de atividades e 

interferências no planejamento, fiscalização e mobilização da sociedade em torno dos 

assuntos educacionais, mesmo assim, a participação que se pratica e o poder de controle das 

ações dos governantes e das políticas públicas para educação são bastante restritos ficando 

mais sob direção da própria Secretaria Municipal de Educação e de personagens históricos 

e representativos da sociedade civil. 

Em São Caetano do Sul, além de uma legislação e de uma composição elitista que 

restringe a participação na gestão mediante o CME, registrou-se, conforme os gráficos do 

capítulo anterior, os mais baixos níveis nos indicadores que apontam para a democracia 

participativa, além disso, observou-se que inexistem articulações do conselho com outras 

entidades, nem plenárias, fóruns e audiências públicas na área da educação, o que sugere a 

existência de uma cultura política mais conservadora na orientação das relações entre 

governantes e sociedade civil. 

 Quanto à segunda hipótese apontada para esta investigação, de que as concepções 

de democracias se contradizem com as práticas políticas observadas nos conselhos, esta 

também se confirmou, uma vez que os dois subgrupos de conselheiros estudados 

apresentaram a defesa dos valores e dos princípios abstratos favoráveis à democratização 

institucional existente. O que se pretende dizer é que o pensamento e atividades políticas 

realizadas pelos conselheiros e governantes podem ser contraditórios e vinculam-se a 

concepções de democracia, não havendo correspondência entre referencial teórico e suas 

práticas. 

Essa contradição ficou mais evidente quando cruzamos as atividades e ações 

praticadas pelos conselheiros e as análises de algumas categorias como interesse por 
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política, confiança nas instituições, elitismo, diálogo, ativismo político, estímulo à 

participação com as teorias de democracia trabalhadas no referencial teórico. 

Aparentemente todos se posicionaram favoravelmente à democracia e a participação, no 

entanto uma observação mais atenta mostrou que muitos dos atores políticos nos casos 

estudados, não possuem clareza das concepções de democracia que orienta sua práxis. Essa 

situação leva a concluir que a cultura política subjetiva de indivíduos e grupos contrasta 

com o sistema teórico-conceitual de democracia.  

Teorizando sobre a concepção hegemônica do projeto político-social alternativo 

NOGUEIRA ensina que  

 hegemonia é uma idéia que propõe uma articulação de novo tipo entre domínio 

(governo) e direção (consenso), ou se se preferir, entre o monopólio da força e 

capacidade de fixar horizontes de sentido. Só pode ser consistentemente 

dominante, isto é, dominar com propósitos reformadores substantivos e de longo 

prazo, o ator que se mostrar capaz de dirigir ética e culturalmente, de produzir 

lealdades e adesões, de colocar a seu favor orientações políticas e morais, de 

acumular forças. Um primado intelectual, moral e civil, por sua vez, só adquire 

condições de existência se houver intelectuais atuando para criar novas 

concepções de mundo e novas tradições ético-políticas. É por isso que os atores 

políticos que se candidatarem à hegemonia em sociedades complexas precisam 

ser intelectuais coletivos (seres capazes de se organizar para produzir cultura e 

transformar a cultura). Não há luta pela hegemonia, nem luta política 

propriamente dita, sem batalha de idéias, sem diálogo, assimilação de valores, 

embate cultural (2004, p. 247). 

Considerando os dados e análises obtidos pela pesquisa empírica pode-se dizer que 

as estimativas dos movimentos populares e sociais que em décadas anteriores propuseram a 

implantação de conselhos como estratégia política capaz de democratizar o Estado e 

reorientar as políticas públicas não se concretizaram. Nos municípios estudados esses 

órgãos não se efetivaram como atores coletivos com autonomia e capacidade de conduzir as 

relações entre governantes e sociedade civil para o projeto político-social da democracia 

participativa. Pelo contrário, continuam numa relação de muita dependência e sujeitos à 

vontade política dos grupos que controlam os governos locais, o que sugere pouca 

interferência no governo e o não consenso sobre qual o papel e o poder desses colegiados. 
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Não se pode negar as possibilidades de os conselhos juntamente com outras 

instituições sociais contribuírem para a democratização, pois conforme defende 

NOGUEIRA, 

 o terreno próprio para a construção da hegemonia não é o Estado em sentido 

estrito (ou seja, o mundo do governo, da administração pública ou do poder), 

mas a sociedade civil, quer dizer, a malha de aparelhos e de associações com as 

quais os interesses sociais organizam-se e buscam afirmar-se perante os demais, 

diante do Estado e como Estado. Isso implica, em decorrência, que a sociedade 

civil não é o outro lado do Estado, mas o coração do Estado: é com base nela e a 

partir dela que novos Estados podem ser fundados ( Ibid., p. 248-249). 

O que se quer ressaltar com essa referência e com base no estudo dos conselhos é 

que estes podem estar legitimando um Estado elitista que trabalha a favor dos grupos 

econômicos ou da ideologia do capitalismo. Isso se comprova com a observação do 

distanciamento e isolamento dos conselhos em relação a outras instituições e da própria 

sociedade civil. Uma vez cooptados e dirigidos pelo próprio executivo dificilmente terão 

forças políticas para se firmarem diante do Estado como atores coletivos da sociedade civil, 

tampouco terão poderes para vocalizar e implantar o interesse popular e coletivo diante de 

governantes que apenas utilizam da participação e do discurso da democratização para 

legitimar as reformas neoliberais, tais como o gerencialismo, a desconcentração e a 

desresponsabilização.  

A implantação dos CME no Estado de São Paulo está atrelada ao processo de 

municipalização e segundo a lógica da reforma do Estado brasileiro deveria se constituir 

em órgão de normatização e implantação das políticas públicas produzidas pelo próprio 

Estado.  Considerando que foram concedidos à sociedade continuaria existindo pouco 

espaço para que esses órgãos se transformassem em arenas para a formalização do interesse 

público, definição das políticas e fiscalização do executivo que corresponderiam às suas 

principais funções na perspectiva da ordem democracia participativa. 

Ao lado da participação a autonomia é um dos principais princípios da gestão 

democrática da educação. A autonomia significa autogoverno, lei própria que se traduz 

como capacidade de organização e funcionamento por meio de normas próprias, mas é 

também, focando os conselhos, uma forma de relacionamento que pressupõe 
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interdependência entre entes vinculados pela natureza de suas funções, pela 

complementação das atribuições e pela capacidade de cooperação que forem capazes de 

produzir. 

A autonomia dos CME em relação à secretaria/diretoria de Educação admite apenas 

interdependência, complementaridade e diálogo, por outro lado, não admite qualquer tipo 

de tutela. A realidade observada entretanto indicou que os conselhos estão atrelados ao 

poder executivo, especialmente o conselho de São Caetano do Sul onde os conselheiros são 

escolhidos pelo próprio governo e se reúnem somente por convocação e para tratar de pauta 

do próprio executivo, ou ainda, ficam no aguardo de recursos da secretaria/diretoria para o 

seu funcionamento, com total dependência administrativa e financeira, questões que negam 

a natureza da autonomia. Essa situação não ocorre igualmente em relação ao conselho de 

Santo André, mas é visível que ele ainda é muito conduzido e tutelado pela própria 

secretaria de educação, primeiro pela ausência da participação da sociedade civil, devido  a 

falta de conselheiros ativos,  a incapacidade técnica e a formação política adequada para 

atuar no colegiado, conforme apontado anteriormente. 

Pode-se destacar outras insuficiências em relação à participação praticada nos CME 

estudados. Em Santo André a Lei Municipal nº 7.806/1996, quando se refere à composição 

do colegiado é bastante aberta e contempla a representação de diferentes segmentos e 

entidades. Na prática essa representatividade não se realiza ou vem acontecendo de forma 

insuficiente. Embora haja o processo de eleição de representantes em plenárias, muitos dos 

eleitos não assumem a representação, transformando-se em interlocutores dos representados 

com o conselho, ou simplesmente abandonam a função de conselheiros, como é o caso dos 

representantes dos estudantes e dos movimentos populares. 

Em São Caetano do Sul a representatividade é ainda mais prejudicada uma vez que 

os conselheiros não são eleitos mas escolhidos por modalidades de ensino à que estão 

vinculados, deixando de fora toda e qualquer representação de entidades ou movimentos 

populares. 

A representação social e a composição são condições determinantes que definem o 

perfil do conselho, podendo ser mais técnico-pedagógico ou mais voltado para a 

participação popular. No primeiro caso, existe a presença preponderante dos profissionais 
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da educação e no segundo, estão presentes diferentes segmentos sociais. Em relação ao 

papel de acompanhamento e controle social das ações do Executivo, os colegiados 

precisam fortalecer o pluralismo na representação da sociedade em sua composição. 

A experiência do Fórum Municipal de Educação28 que acontece em Santo André e 

em alguns outros municípios brasileiros seria uma forma de ouvir e envolver os diferentes 

segmentos da sociedade local tais como: membros do legislativo, representantes de 

conselhos sociais, sindicatos de trabalhadores, sindicato dos profissionais da educação, 

Secretaria ou Diretoria da Educação, conselho tutelar, sindicatos ou associação de entidades 

mantenedoras de instituições privadas de ensino, representação dos estudantes, associação 

de pais, associações empresariais, comunitárias. A partir da mobilização desta rede de 

sujeitos coletivos poderiam se aprofundar as discussões sobre representatividade, 

composição e funções fortalecendo o papel político que o CME poderia exercer no 

município. Um fórum permanente que integrasse os representantes de diferentes segmentos, 

instituições, associações e entidades poderia garantir o suporte político, a legitimidade e 

ainda melhorar a representatividade dos conselheiros. 

Atendo-me ao problema de pesquisa que orientou meu estudo considero que a 

participação praticada nos conselhos não se mostra inovadora e nem possibilita a 

democratização nas relações de poder entre governantes e sociedade civil. Levando-se em 

conta as análises realizadas no capítulo anterior aponto dois entraves que em meu entender 

precisam ser superados para se analisar a gestão municipal da educação, um de ordem 

cultural e outro de ordem estrutural.  

O primeiro empecilho advém da cultura de poder e vincula-se às origens do Estado 

brasileiro, que seguindo uma concepção positivista situa o dirigente como sujeito e alvo da 

ação, incluindo também a definição dos fins, dos meios e pessoas (subordinados) como 

objetos, estabelecendo uma relação linear de sujeito-objeto, superior-subordinado. Dessa 

maneira, o poder que está fundado na visão de mundo e na vontade do dirigente, assume o 

rumo da visão singular da autoridade, culturalmente autorizada a assumir o poder e definir 

os rumos das políticas públicas. 

                                                 
28 O Fórum Municipal de Educação foi tema de minha pesquisa de mestrado concluído no ano 2000, 
intitulado “O Fórum municipal de educação e cidadania como proposta de democratização do sistema 
educacional de Santo André/SP”. 
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Essa concepção de poder, por ser centralizadora é contraditória a evolução 

democrática do país que promove a emancipação e a construção de mais cidadania, que 

caminha na direção da construção de um projeto social coletivo. A concepção de gestão 

democrática da educação, prevista constitucionalmente deve ser encarada como permanente 

construção. Os conselhos quando concebidos como órgãos de natureza deliberativa e de 

representatividade social, podem funcionar como contraponto dessa cultura de poder 

provocando tensões e embates num processo dialético que promova rupturas e converta-se 

em força inovadora. Mesmo em cidades consideradas mais evoluídas econômica e 

politicamente, como é o caso das duas cidades objetos dessa pesquisa, os traços do 

personalismo e de centralização do poder são bastante acentuados e disputam terreno com 

as forças políticas democráticas. 

O empecilho estrutural advém da posição que o conselho ocupa na estrutura 

organizacional da Secretaria/Diretoria municipal de Educação e das suas 

funções/atribuições. Embora originalmente os conselhos da educação nacional tenham sido 

concebidos como “estado maior”, espaços de poder próprios em termos de normatização e 

deliberação nos casos estudados, verificou-se que eles foram “engolidos” ou significam 

apenas a extensão do Executivo, como é o caso de São Caetano do Sul que se constituiu em 

órgão homologatório e de legitimação das ações e decisões do governo. 

Em Santo André conforme já descrito, o conselho exerce atividades relevantes e é 

concebido como um órgão de planejamento e articulação das demandas da cidade com as 

ações do governo, fiscaliza os gastos com educação, delibera e normatiza sobre interesses 

da rede escolar e do próprio Executivo. Seu grau de autonomia e sua posição na estrutura 

da gestão é de extensão ou de parceria das ações do governo. A vantagem ou o progresso é 

que muitas decisões sobre políticas e normatizações da rede escolar são debatidas e 

tomadas por um grupo de conselheiros. Mesmo assim, pode-se considerar que o CME de 

Santo André é predominantemente um órgão de assessoramento da Secretaria de Educação. 

A legislação atribui poder de deliberação, controle e fiscalização aos conselhos, e os 

concebe como órgãos plurais e autônomos no contexto da democratização, com objetivos 

de garantir a continuidade das políticas públicas educacionais frente à transitoriedade dos 

dirigentes que são responsáveis pela implantação dessas políticas.   
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Embora a criação, o regimento e as atribuições enfatizem quase sempre as questões 

gerais do sistema, a dimensão estratégica como assessorar o secretário de educação, 

elaborar ou subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano Municipal de 

Educação, interpretar a legislação, definir normas e diretrizes e estabelecer critérios sobre o 

funcionamento da rede municipal de educação, emitir pareceres sobre assuntos e questões 

educacionais, avaliação e medidas para a expansão e a melhoria da qualidade do ensino 

essas atribuições são quase sempre relegadas, pois os conselhos se apegam mais a questões 

de natureza operacional, tais como demandas de instituições de ensino, credenciamento de 

escolas e professores, autorizar e reconhecer cursos, aprovar estatutos e regimentos, 

promover sindicâncias, homologar ações e decisões da Secretaria/Diretoria da Educação. 

Portanto, realizar atribuições cartoriais e operacionais da gestão educacional cria uma 

contradição entre o proclamado e a realidade. 

É preciso reconhecer que a natureza dos conselhos (deliberativa, consultiva, de 

controle e normatização) se define numa interface com o poder executivo na condução dos 

assuntos educacionais e se faz necessário que o Secretário/Diretor de educação acione esse 

órgão nas decisões relativas aos rumos da educação, das políticas e diretrizes e que se 

submeta a prestação de contas e ao poder de fiscalização, funções para as quais 

originalmente foram pensados esses colegiados.  

Para garantir maior impacto e inovação no processo de democratização da gestão 

educacional mediante a ação dos conselhos penso que se coloca como desafio a esse órgão 

a interface com a sociedade. Nesse sentido, julgo necessário que se fortaleçam seus 

vínculos com as entidades, associações, movimentos populares, com outros conselhos 

setoriais e com os conselhos escolares que estão na base da rede de ensino público, visando 

uma democracia em rede que atribua aos cidadãos e governantes novas funções políticas 

dotando-os de poder suficiente para produzir uma cultura de democracia participativa. 

Para o fechamento deste trabalho me sirvo do pensamento de BENEVIDES quando 

se refere à participação e a mudança da cultura política como condições para a implantação 

do projeto democrático de cidadania ativa. 

 A introdução do princípio da participação popular no governo da coisa pública é, 

sem dúvida, um remédio contra aquela arraigada tradição oligárquica e 

patrimonialista; mas, não é menos verdade que os costumes do povo, sua 
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mentalidade, seus valores, se opõem à igualdade, não apenas a igualdade 

política, mas a própria igualdade de condições de vida. Os costumes, não há 

como negar, representam um grave obstáculo à legitimação dos instrumentos de 

participação popular. Daí sobrelevar-se a importância da educação política como 

condição inarredável para a cidadania ativa, numa sociedade republicana e 

democrática. 

 A democratização em nosso país depende, nesse sentido, das possibilidades de 

mudança nos costumes e nas “mentalidades”, em uma sociedade tão marcada 

pela experiência do mando e do favor, da exclusão e do privilégio. A expectativa 

de mudança existe e se manifesta na exigência de direitos e de cidadania ativa, o 

que se traduz, também, em exigências por maior participação política. (1998, 

p,194). 

Considero que os CME investigados estão repletos de possibilidades por serem 

espaços pedagógicos de formação política e de exercício de cidadania. Mesmo com as 

condições adversas que foram relatadas, o exercício da participação pode se traduzir em 

aprendizagem e descoberta do poder coletivo, sem o qual não há democracia. 
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Decreto 13.951, de 12 de dezembro de 1997. 
APROVA O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  

REGIMENTO INTERNO 
  

CAPÍTULO I 
 

 
 
 Do Conselho  
 

 

 

 

Artigo 1° - O Conselho Municipal de Educação, criado pela Lei n° 7.342, de e de janeiro de 1.996, reger-se-á pelo presente regimento. 
 Artigo 2° - Além das competências previstas em lei, cabe ao Conselho: 
 I - elaborar e rever seu Regimento; 
 II - aprovar o Regimento; na primeira sessão de cada ano;  
 III - aprovar o calendário das sessões ordinárias, na primeira sessão plenária de cada ano;  
IV - definir e aprovar os planos e organizar os trabalho; 
 V - elaborar a proposta orçamentária do Conselho e plano de aplicação das dotações que lhe forem consignadas; 
VI - conceder e prorrogar licença de Conselheiros, até o limite de três meses, por mandato ininterruptos ou intercalados, por motivo relevante ou de 
saúde;   
VII - manter intercâmbio e colaborar com o Conselho Estadual de Educação; com os Conselhos Municipais de Educação; com a Comissão Educação 
da Câmara Municipal e demais instituições educacionais; 
 VIII - solicitar ao Conselho Estadual de Educação delegação de competência especifica, conforme deliberações do Conselho Estadual de Educação; 
 X - definir as diretrizes e prioridades orientadoras da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias;  
X - interpretar e manifestar-se sobre a legislação básica da educação nacional, estadual, municipal; e suas alterações;  
XI - promover seminários, congressos e outros eventos pertinentes à educação;  
XII - manifestar-se sobre projetos de lei que se relacionam com a educação, no âmbito municipal;  
XIII - comunicar imediatamente Secretaria de Educação e Formação Profissional casos de vacância de cargos, para que seja convocada nova eleição; 
XIV - averiguar o caráter educativo sistemático dos centros recreativos ou agrupamentos similares, sugerindo a cassação do direito de funcionamento 
daqueles em que for verificado o desvio das finalidades a que se propuseram. 

CAPÍTULO II 

Dos Membros 
 Artigo 3° - Serão considerados membros do Conselho os Conselheiros nomeados e empossados, podendo os suplentes participar das reuniões, com 
direito a voz.  
Parágrafo1° -  Os suplentes terão direito a voto, quando em substituição do membro titular. 
Parágrafo 2  - Os suplentes substituirão os titulares, definitivamente, quando estes  deixarem o cargo ou função na entidade ou segmento 
representado, por aposentadoria, remoção ou qualquer outra forma de desligamento ou afastamento.  
Artigo 4° Compete aos membros do C.M.E:  
I - participar e votar nas reuniões ordinárias e extraordinárias.  
II - compor comissões permanentes e, eventualmente, especiais; 
III - relatar matérias que lhe forem atribuídas;  
IV - desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pela coordenação  

CAPÍTULO III 

Da Organização 
 Artigo 5° - O Conselho constituir-se-á de:  
I - Presidência; 
II - Câmaras de:  
a.) Educação Infantil Públicas e Particulares (Emeis e Creches);  
b.) Ensino Fundamental Regular e Supletivo;  
c.) Ensino Médio e Superior;   
d.) Educação Especial e Profissionalizante.  
III - Comissão de Finanças; 
 IV - Comissões Permanentes e Especiais.  
Parágrafo 1° - O Conselheiro  poder integrar até duas câmaras, podendo coordenar apenas uma.  
Parágrafo 2° - A Câmara de Ensino Fundamental será composta por dez membros entre titulares e suplentes; e as demais, com o mínimo de quatro 
membros, sendo obrigatória a participação de, no mínimo, metade de membros titulares do Conselho.  
Artigo 6° - O Conselho será dirigido por uma Coordenação Geral composta de Presidente, Vice-presidente; Coordenadores de cada uma das 
Câmaras e da Comissão de Finanças.  
Parágrafo 1  - O Coordenador das Câmaras será eleito por seus pares, dentre os Conselheiros titulares.  
Parágrafo 2° - O Coordenador de Finanças será eleito pelo Plenário do Conselho, dentre os Conselheiros titulares.  
Artigo 7° - A Coordenação Geral organiza e representa todas as atividades do Conselho, sendo subordinada ao Plenário do mesmo.  
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Parágrafo único. Os assuntos referentes às Câmaras serão representados pelos seus respectivos Coordenadores.  
Artigo 8° - A Secretaria Geral‚ órgão de assessoria da Coordenação Geral, e tem as seguintes atribuições:  
I - convocação os membros do Conselho;  
II - recebimento e envio de correspondências;  
III - secretariar as reuniões do Conselho;  
IV - elaboração de atas;  
V - zelar pela conservação de patrimônio físico do Conselho;  
VI - manutenção e atualização dos arquivos do Conselho;   
VII - atendimento das necessidades administrativas das Coordenações;  
VII - outras atribuições estabelecidas  pelo Plenário do Conselho.   
Artigo 9° - A Assessoria Técnica deverá subsidiar a Coordenação, em matérias atinentes à legislação e outras, a juízo do Plenário do Conselho.  

CAPÍTULO IV 

Das Competências  
Artigo 10 - Compete ao Presidente, além de outras atribuições que lhe são conferidas por lei e por este Regimento: 
I - administrar o Conselho e representá-lo em juízo e fora dele  

II - coordenar os trabalhos iniciais da sessão plenária;  
III - organizar a Ordem do Dia;  
IV - exercer, no Conselho Pleno, o direito de voto;  
V - convocar sessões plenárias;  
VI - dar posse aos Conselheiros;  
VII - propor a formação de comissões especiais e a eleição dos respectivos Coordenadores;  
VIII - propor ao Plenário a convocação de sessões especiais;  
IX - solicitar ao Prefeito ou ao Secretário de Educação e Formação Profissional, sempre que necessário, pessoal e material para o regular 
funcionamento do Conselho;  
X - dar exercício aos servidores do Conselho;  
XI - propor ao Secretário de Educação e Formação Profissional, após o pronunciamento do Conselho, por maioria absoluta de votos dos Conselheiros 
em exercício, em sessão plenária, o quadro de servidores, bem como as alterações de lotação de cargos e funções;  
XII - distribuir os funcionários pelas comissões, ouvidos os respectivos Coordenadores, setores administrativos e técnicos;  
XIII - encaminhar ao Prefeito, em tempo hábil, a proposta orçamentária do Conselho para o exercício seguinte;  
XIV - adotar, "ad referendum" do Conselho, as providências de caráter urgente de competência expressa daquele;  
XV - comunicar, oficialmente, as deliberações do Conselho ao Prefeito e ao Secretário de Educação e Formação Profissional, solicitando a sua 
homologação;   
XVI - fazer publicar, na forma da lei, as deliberações do Conselho;  
XVII - autorizar, após aprovação pelo Conselho, as despesas e os adiantamentos para as Câmaras e Comissões;  
XVIII - enviar, anualmente, às autoridades competentes, o relatório das atividades do Conselho.  
Parágrafo 1° - O presidente, em suas faltas e impedimentos, será substituídos pelo Vice-presidente e, no impedimento deste, por Conselheiro indicado 
" ad hoc"  por seus pares.  
Parágrafo 2° - Compete ao Vice-presidente substituir e colaborar com o Presidente em suas atribuições.  
Artigo 11- Compete ao Coordenador da Comissão de Finanças:  
I - gerenciar as finanças do Conselho, exercendo a contabilidade, e cuidar da previsão e movimentação das verbas destinadas no orçamento municipal 
e no Fundo Municipal de Educação;  
II - apresentar, anualmente, na primeira reunião ordinária do Conselho, o balanço anual, e relatório do patrimônio, movimentação das verbas 
destinadas pelo orçamento municipal e Fundo Municipal de Educação;  
III - apresentar prestação de contas na reunião do Conselho, quando solicitado;  
IV - analisar e emitir parecer, para apreciação e aprovação do Plenário, dos recursos captados ou destinados à Educação.  
Artigo 12 - A cassação do mandato do Presidente, do Vice-presidente, Coordenadores de Câmaras, Comissões e dos Conselheiros poderá ser 
apreciado pela Comissão de Ética, sempre que se fizer necessário, a pedido de Conselheiro titular em exercício, considerados os seguintes motivos:  
I - se tiver procedimento julgado incompatível com a idoneidade do Conselho;  
II - utilizar-se do mandato para a pratica de atos de improbidade administrativa;  
III - por motivos relevantes devidamente  fundamentados, com base nos critérios do presente regimento;  
Parágrafo 1° - Em qualquer dos casos, deverá ser garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório. 
Parágrafo 2° - O pedido será analisado e julgado pelo Plenário do Conselho. 

CAPÍTULO V 

Das Câmaras e seu Funcionamento 
   
Artigo 13 - Os Coordenadores serão eleitos dentre os titulares do Conselho, pelos membros de suas respectivas câmaras.   
Parágrafo único. O relator de cada câmara e comissões especiais ser eleito dentre os titulares do Conselho, pelos membros da mesma.  
Artigo 14 - As sessões das câmaras instalar-se-ão e funcionarão de acordo com o regimento do Conselho Pleno, no que lhes for pertinente.  
Artigo 15 - Ressalvada a matéria de competência originária no Plenário do Conselho, os demais assuntos deverão ser objetos de prévia apreciação 
das câmaras, feita a distribuição de conformidade com a natureza da matéria e com respectivos níveis de ensino.  
Parágrafo único. Os pareceres e indicações das câmaras terão caráter reservado e serão aprovados pelo voto da maioria simples dos Conselheiros 
em exercício.  
Artigo 16 - Cabe às câmaras, em relação aos respectivos níveis de ensino ou à natureza da matéria: 
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I - apreciar os processos que lhes forem distribuídos e sobre eles se manifestarem, emitindo pareceres ou indicações que serão objeto de deliberação 
pelo plenário;  
II - responder a consultas encaminhadas pelo Presidente;  
III - tomar iniciativa de medidas e sugestões a serem propostas ao Plenário;  
IV - elaborar os projetos de normas a serem aprovados pelo Plenário, para uma eficiente aplicação da Lei de Ensino;  
V - organizar seus planos de trabalho e projetos relacionados aos problemas da educação;  
Artigo 17 - O Conselho poderá delegar às Câmaras competência para deliberar sobre assunto a respeito do qual haja entendimento pacífico.  
Parágrafo 1° - As decisões das câmaras, sobre a matéria indicada neste artigo, serão tomadas pelo voto da maioria simples dos respectivos membros 
em exercício, cabendo recurso ao Conselho por iniciativa de qualquer Conselheiro, através de requerimento da parte interessada no prazo de 15 
(quinze) dias, contados a partir do conhecimento da decisão.  
Parágrafo 2° - Para efeitos do parágrafo anterior, considerar-se conhecida a decisão pela parte interessada, quando publicada na Imprensa Oficial do 
Município, quando houver, ou no jornal que publique os atos oficiais do Município. 
 Artigo 18 - Em cada processo nas Câmaras, será designado um Relator, o qual expressará seu voto, que conterá o Relatório ou expresso da matéria; 
e a Conclusão, que será a opinião pessoal do Relator.  
Artigo 19 - O voto do Relator será objeto de discussão e votação.  
Artigo 20 - O parecer das câmaras compreenderá o voto do Relator, na íntegra, e a conclusão aprovada. 
Artigo 21 - Quando houver conveniência, duas ou mais Câmaras poderão realizar sessão conjunta.  
Artigo 22 - As câmaras terão competência para emitirem os seus pareceres ou indicações. 

CAPÍTULO VI 

Das Sessões  
Artigo 23 - O Conselho realizará ordinariamente  sessões plenárias e sessões de câmaras, quinzenalmente, revezando-se as sessões plenárias e de 
câmaras, semanalmente.  
Parágrafo único. Não haverá sessões ordinárias, nos períodos compreendidos entre 20 de dezembro e 31 de janeiro e entre 15  e 31 de julho.  
Artigo 24 - Para deliberar sobre matéria inadiável, o Conselho poderá realizar sessões extraordinárias, plenárias ou de câmaras.  

Artigo 25 - As sessões extraordinárias poderão ser convocadas para qualquer dia e hora, por iniciativa do Presidente ou de um terço dos Conselheiros 
em exercício, com antecedência mínima  de 3 (três) dias, salvo extrema urgência. 
Parágrafo único. Nas sessões referidas no caput somente poderão ser discutidos e votados os assuntos objetos da convocação.  
Artigo 26 - As sessões especiais serão destinadas à posse de novos Conselheiros e a eleição e posse do Presidente e Vice-Presidente.  
Artigo 27 - As sessões solenes destinar-se-ão a comemorações ou homenagens; e serão convocadas pelo Presidente ou requeridas por 
Conselheiros, neste caso com aprovação do plenário.  
Artigo 28 - As manifestações do Conselho denominam-se "Deliberação", e das Câmaras ou Comissões "Parecer" ou "Indicação".   
Parágrafo único. As deliberações sobre matéria normativa de caráter geral, serão numeradas, com renovação anual e as demais terão como 
referência o número do Parecer ou da Indicação a que se referem, em séries especificas, com renovação anual e data de sua respectiva aprovação.  
Artigo 29 - Será exigido o voto da maioria simples dos Conselheiros presentes para aprovação das deliberações que tratarem sobre a matéria 
indicada.  
Parágrafo 1° - A rejeição do veto oposto à deliberação do Conselho, conforme previsto no artigo 9ºda Lei nº 7.342/96, depende do voto de dois terços 
dos Conselheiros em exercício.  
Parágrafo 2° - As sessões plenárias deverão ter um quorum mínimo de metade de seus Conselheiros.  
Artigo 30 -  Segundo o fim a que se destinem e a forma pela qual se realizam, as sessões ordinárias e extraordinárias poderão assumir o caráter de 
especiais e solenes; públicas, restritas e secretas.  
Artigo 31 - As sessões secretas serão realizadas a portas fechadas, permitida a entrada apenas aos Conselheiros.  
Parágrafo 1° - Após a abertura da sessão, o Plenário decidirá se a matéria deve continuar a ser tratada secretamente, ou se passará a ser pública.   
Parágrafo 2° - A ata da sessão secreta, após lavrada pelo Secretário, será aprovada na mesma sessão, arquivada em envelope lacrado, datado e 
rubricado pelos Conselheiros presentes.  
Parágrafo 3° - No livro de atas das sessões ordinárias do Conselho será mencionada a realização da sessão secreta, com os nomes dos Conselheiros 
que delas participaram.   
Parágrafo 4° - Ao término da sessão secreta, serão divulgadas as deliberações.  
Parágrafo 5° - As sessões serão instaladas com a presença de, no mínimo metade dos Conselheiros, em exercício; exceto as solenes que 
independem de "quorum".  
Artigo 32 - As sessões ordinárias e extraordinárias terão a duração de duas horas .  
Parágrafo 1° - A sessão poderá ser prorrogada por decisão do Plenário.  
Parágrafo 2° - A sessão poderá ser suspensa por prazo determinado, ou encerrada antes da hora regimental, no caso de se esgotar a pauta dos 
trabalhos, faltar número legal ou ocorrer algo que, a juízo do Plenário, assim o exija.  
Artigo 33- O Secretário de Educação e Formação Profissional, pessoalmente, ou por representante que designar, terá acesso às sessões do 
Conselho, exceto as que o plenário deliberar como secretas, participando dos trabalhos sem direito de voto.  
 

CAPÍTULO VII 

  
Da Presidência da Mesa das Sessões 
  
Artigo 34 - As sessões serão presididas por um dos membros do Conselho, que dirigirá os trabalhos. 
Parágrafo único. - Na condição de Presidente da Mesa, o Conselheiro não terá direito de voto pleno, mas somente o voto de qualidade, em caso de 
empate. 
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CAPÍTULO VIII 

 Do Processamento das Sessões 
Artigo 35 - Verificada a presença de Conselheiros, em número legal, à hora regimental, o Presidente da Mesa declarará aberta a sessão.  
Parágrafo único. Caso não haja número regimental, o Presidente da Mesa aguardará trinta minutos e, se persistir a falta de "quorum," determinará a 
anotação dos nomes dos Conselheiros presentes e encerrará a sessão.  
Artigo 36 - Durante as sessões, somente poderão fazer uso da palavra, os Conselheiros, seus respectivos suplentes e pessoas convidadas a tomar 
parte da sessão, cuja participação deverá ter sido previamente aprovada pelo Plenário.  
Artigo 37 - Ao fazer uso da palavra o Conselheiro não poderá desviar-se do assunto em debate, falar sobre matéria vencida, ignorar as advertências 
do Presidente da Mesa ou ultrapassar o prazo regimental a que tem direito.  
Artigo 38 - É facultado ao Conselheiro conceder ou não os apartes que lhe forem solicitados.  
Parágrafo 1° - O aparte, quando permitido pelo orador, deverá ser breve e objetivo.  
Parágrafo 2° - Não serão permitidos apartes negados pelo orador, nem discussão paralela.  
Artigo 39 - Em caso de dúvidas sobre a interpretação do regimento, poderá o Conselho levantar questão de ordem, no prazo de três minutos, vedados 
os apartes. 
Parágrafo 1° - Na impossibilidade de se resolver de imediato a questão de ordem, poderá o Presidente da Mesa adiar sua decisão, para a sessão 
seguinte. 
Parágrafo 2° - Quando a questão de ordem, levantada e não decidida, implicar em modificações do processamento da discussão e prejuízo da 
votação, ficará a matéria em suspenso para prosseguir, a partir da fase em que estiver, após a decisão da questão de ordem. 
Artigo 40 - Quando houver inobservância de expressa disposição regimental, caberá reclamação de qualquer Conselheiro, por três minutos, sem 
apartes. 
Artigo 41 - As sessões ordinárias e extraordinárias compreenderão duas partes, uma, inicial, relativa ao expediente; seguida pelos informes.  
Parágrafo único: As sessões especiais e solenes obedecerão à ordem dos trabalhos que for estabelecida pelo Plenário na sessão anterior. 

CAPÍTULO IX 

 Do Expediente 
Artigo 42 - O expediente terá a duração máxima de trinta minutos e será iniciado pela leitura e votação da ata da sessão anterior; seguido pelos 
informes. 
Parágrafo 1° - A cópia da ata da sessão anterior será distribuída aos Conselheiros com a devida antecedência.  
Parágrafo 2°- Qualquer proposta de alteração ou ratificação da ata deverá ser encaminhada por escrito ao Presidente, antes de sua aprovação, para 
figurar na ata subsequente. 
Parágrafo 3° - Posta a ata em discussão, será considerada aprovada, independentemente de votação, se não houver manifestação em contrário 
Parágrafo 4° - Após aprovada, a ata será assinada pelo Presidente da Mesa e pelos Conselheiros presentes à sessão. 
Artigo 43 - O Presidente distribuirá cópias dos documentos relevantes do expediente, ou deles dará vista, por requerimento dos Conselheiros.  
Artigo 44 - O Presidente encaminhará a indicação para votação da Presidência da Mesa, que deverá obedecer a revezamento entre os Conselheiros. 
  
 

CAPÍTULO X 

Da Ordem do Dia 
Artigo 45 - A Ordem do Dia será organizada pelo Presidente e Coordenadores .  
Parágrafo único - A Ordem do Dia conterá matéria que exija deliberação ou apreciação do Plenário e deverá ser distribuída aos Conselheiros com a 
antecedência de, no mínimo, 48 horas.  
Artigo 46 - A matéria da Ordem do Dia obedecerá à seguinte disposição: 
I - matéria em regime de urgência; 
II - redações finais adiadas; 
III - votações adiadas;  
IV - discussões adiadas;  
VI - discussões iniciadas;  
VII - matérias a serem discutidas e votadas. 
Artigo 47 - A concessão de urgência dependerá de requerimento subscrito por Coordenador ou Relator de Comissões ou por um terço dos 
Conselheiros em exercício, devendo ser aprovada pelo Plenário.  
Parágrafo 1° - O requerimento de urgência será submetido a discussão e votação, na mesma sessão em que for apresentado. 
Parágrafo 2° - Aprovado o requerimento de urgência, o Presidente da Mesa solicitará, ao Presidente do Conselho, a inclusão da matéria na Ordem do 
Dia da sessão subseqüente.  
Artigo 48 - A Ordem do Dia poderá ser suspensa ou alterada no caso de:   
I - posse de Conselheiro;  
II - inversão preferencial;  
III - inclusão de matéria relevante;  
IV - adiamento;  
V - retirada.  
Artigo 49 - O requerimento de preferência será verbal, não será objeto de discussão, mas dependerá de deliberação do Plenário. 
Artigo 50 - No caso de ser a matéria de interesse relevante, que exija solução imediata, poderá o Presidente da Mesa, com aprovação do Plenário, 
incluí-la na Ordem do Dia da sessão em curso. 
Parágrafo 1° - Aprovada a inclusão da matéria, o Presidente da Mesa suspenderá a sessão pelo tempo necessário ao conhecimento do seu conteúdo. 
Parágrafo 2° - A relevância não dispensa parecer ou indicação fundamental sobre a matéria, podendo o Presidente da Mesa, para este fim, designar 
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comissão ou relator especial.  
Artigo 51 - O adiamento da discussão ou votação será requerido, verbalmente, para uma posterior sessão ordinária.  
Parágrafo 1° - O adiamento de votação só poderá ser requerido antes de iniciado o processo de votação, vedado o segundo adiamento de qualquer 
matéria.  
Parágrafo 2° - Não se admitirá pedido de adiamento de matéria em regime de urgência, ou considerada de interesse relevante pelo Plenário. 
Artigo 52 - A retirada da proposição poderá ser determinada pelo Presidente da Mesa ou concedida pelo Plenário, por requerimento do Coordenador 
da Comissão, ou do próprio Relator.  
Artigo 53 - O Conselheiro, que desejar vista de matéria em discussão, deverá requerer seu adiamento ou inversão da pauta, de forma que a discussão 
e votação se faça ao final dos trabalhos do dia. 

CAPÍTULO XI 

 Das Discussões e Das Votações 
Artigo 54 - Terminado o prazo de expediente ou esgotada sua matéria, o Presidente da Mesa verificará a existência de "quorum" e dará inicio à 
discussão e votação da Ordem do Dia.  
Artigo 55 - Em cada item da pauta, o Presidente da Mesa anunciará a matéria e, em seguida, a submeterá a discussão e votação, na forma deste 
regimento. 
 Artigo 56 - Haverá uma única discussão e votação, englobando todos os aspectos da proposição, inclusive sua redação final, respeitadas as 
exceções previstas neste regimento. 
Artigo 57 - O Conselheiro deverá declarar-se impedido de participar da discussão e votação de assuntos do seu interesse particular; de parentes 
consangüíneos até o 3º grau e de matéria de interesse de pessoas ou instituições das quais seja representante civil, procurador ou membro de 
colegiado de fundação ou autarquia municipal;  
Parágrafo 1° - Os Conselheiros poderão declarar-se impedidos por motivo de foro íntimo, dispensada, em tal hipótese, qualquer justificativa. 
Parágrafo 2° : O Conselheiro declarado impedido terá sua presença computada para efeito de "quorum". 
Da Discussão  
Artigo 58 - Após anunciar a matéria em discussão, o Presidente da Mesa concederá a palavra aos que solicitarem, na seguinte ordem de preferência:  
I - autor da proposição; 
II - relator; 
III - autor de voto vencido; 
IV - conselheiro de opinião contrária;  
V - outros conselheiros;  
VI - relator ou autor.  
Artigo 59 - Serão concedidos os seguintes prazos para debates:  
I - cinco minutos ao autor e relator;  
II - três minutos aos demais conselheiros;  
III - um minuto para apartes.  
Parágrafo único : Os prazos fixados neste artigo poderão ser duplicados pelo Presidente da Mesa, nos casos dos incisos I e II.   
Artigo 60 - Será facultada a apresentação de emendas durante a discussão.  
Parágrafo único. A emenda será apresentada por escrito e deverá referir-se especificamente ao assunto em discussão, podendo ser destacada para 
constituir proposição, em separado.  
Artigo 61 - Não havendo mais oradores, o Presidente da Mesa anunciará o encerramento da discussão da matéria e da votação.  
Da Votação  
 Artigo 62 - Os processos de votação serão:  
I - simbólico  
II - nominal;  
III - por escrutínio secreto.  
Parágrafo único. Os processos de votação, adotados para determinada proposição, não poderão ser modificados após o seu início.  
Artigo 63 - O processo comum de votação será o simbólico, salvo em caso de requerimento  expresso do Presidente da Mesa ou de qualquer 
Conselheiro; aprovado pelo Plenário. 
Parágrafo 1° - Na votação simbólica, o Presidente da Mesa solicitará aos Conselheiros a favor que permaneçam como estão; aos discordantes que 
levantem a mão e, em seguida, proclamará o resultado da votação.  
Parágrafo 2° - Se o Presidente da Mesa tiver dúvida, assim como algum Conselheiro, quanto ao resultado proclamado, pedirá imediatamente 
verificação, que será realizada pelo processo nominal. 
Artigo 64 - Na votação nominal, os Conselheiros responderão "sim" ou "não" à chamada feita pelo Secretário da Mesa, o qual anotará as respostas e 
passará a lista ao Presidente da Mesa, para proclamação do resultado. 
Artigo 65 - Será permitido ao Conselheiro retificar seu voto antes de proclamado o resultado da votação. 
Artigo 66 - As declarações de voto não poderão ultrapassar o prazo de um minuto, vedados os apartes, e deverão ser enviados à Mesa por escrito, 
para efeito de registro.  
Artigo 67 - A votação por escrutínio secreto será adotada por decisão do Plenário, solicitada pelo Presidente da Mesa ou requerida por Conselheiro. 
Parágrafo único. Para a votação por escrutínio secreto, a sua adoção deverá ser, obrigatoriamente, apreciada e aprovada pelo Plenário, em qualquer 
hipótese. 
Artigo 68 - Só serão considerados os votos favoráveis ou contrários, sem restrições. 
Artigo 69 - Poderá o Conselheiro pedir a palavra para encaminhar a votação, pelo prazo de três minutos, antes de iniciado o respectivo processo. 
Artigo 70 - Cada matéria será votada em bloco, salvo emendas ou destaques.  
Artigo 71 - Na votação terá preferência o substitutivo e, se rejeitado, será votada a proposta original.  
Artigo 72 - Nenhuma emenda poderá ser oferecida depois de anunciado o início da votação.  
Artigo 73 - A votação das emendas seguirá esta ordem: 
I - emendas supressivas;  
II - emendas substitutivas; 
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III - emendas aditivas;  
IV - emendas de redação.  
Parágrafo único. Respeitado o disposto neste artigo, as emendas serão votadas uma a uma, salvo deliberação em contrário do Plenário. 
Artigo 74 - A matéria que, pelo número ou pela natureza das emendas aprovadas, não permitir de pronto redação final pelo Relator, será apreciada 
por mérito e terá a apreciação da redação final adiada para a sessão subseqüente. 
Parágrafo1° - Em caso de manifesta incoerência ou contradição, entre a redação final e o deliberado pelo Plenário, será reaberta a discussão . 
Parágrafo 2° - Aplica-se o disposto neste artigo e no parágrafo anterior às emendas aprovadas. 
Artigo 75 - No caso de não ser aprovado o parecer, o Presidente da Mesa proporá ao Presidente do Conselho a designação de uma Comissão de 
Conselheiros, para redigir o voto vencedor, cuja redação será submetida ao Plenário. 

CAPÍTULO XII 

 Das Disposições Gerais 
Artigo 76 - A Comissão de Ética, constituída de, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros indicados pelo Conselho, tratará de temas relativos à 
conduta dos Conselheiros e o cumprimento do presente regimento, averiguando e emitindo parecer.  
Artigo 77 - As decisões do Plenário sobre a interpretação de dispositivos deste regimento, bem como, casos omissos, serão registrados em ata e 
anotadas em livro próprio, passando a constituir precedentes a serem observados.  
Artigo 78 - Este regimento será aplicado, no que couber, sessões das Câmaras e das Comissões.  
Artigo 79 - A alteração parcial ou total deste regimento dependerá de proposta escrita e fundamentada, que será discutida e aprovada pelo voto 
favorável de dois terços dos Conselheiros em exercício, em reunião especialmente convocada para esse fim.  
Artigo 80 - O presente regimento, após aprovado pelo Plenário e sancionado pelo senhor Prefeito, entrará em vigor, na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Santo André.  
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DECRETO Nº 14.400, DE 10 DE SETEMBRO DE 1999. 

REGULAMENTA a  Lei Municipal nº 7.806, de 18 de maio de 1999, que alterou a Lei nº 7.342, de 
05 de janeiro de 1996, que criou o Conselho Municipal de Educação de Santo André - CME. 
JOÃO AVAMILENO, Prefeito em exercício, do Município de Santo André, do Estado de São Paulo, 
no uso e gozo de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que consta dos autos do processo administrativo nº 31.213/98-2, 
DECRETA: 

CAPÍTULO I 

Do Conselho Municipal de Educação 
Art. 1º - O Conselho Municipal de Educação - CME, criado pela Lei nº 7.342, de 05 de janeiro de 
1996, alterado pela Lei Municipal nº 7.806, de 18 de maio de 1999, vinculado tecnicamente à 
Secretaria de Educação e Formação Profissional, órgão normativo, deliberativo e fiscalizador, nos 
termos do disposto no artigo 256 da Lei Orgânica do Município e da Lei Estadual nº 9.143, de 9 de 
março de 1995, passa a ter seus objetivos e competência, atribuições e composição e 
funcionamento determinados pelo presente decreto. 
Parágrafo único - O Conselho Municipal de Educação terá dotação orçamentária na Secretaria de 
Educação e Formação Profissional, para custear sua manutenção e despesas no desenvolvimento 
de suas atividades. 
Art. 2º - Os objetivos, competências e atribuições do Conselho Municipal de Educação são os 
previstos nas seções I e II da Lei Municipal nº 7.806, de 18 de maio de 1999. 
Art. 3º - O Conselho Municipal de Educação será nomeado pelo Prefeito Municipal, composto por 
28 (vinte e oito) membros, indicados e distribuídos da seguinte forma: 
I - Representantes do Poder Público: 
a)07 (sete) representantes da Prefeitura Municipal de Santo André, escolhidos e indicados pelo 
Prefeito; 
b)04 (quatro) representantes das Delegacias de Ensino Estaduais com sede no Município, 
escolhidos e indicados pelos Dirigentes Regionais de Ensino; 
c)02 (dois) representantes de direção da Fundação Santo André, escolhidos e indicados pelo 
Superintendente. 
II - Representantes da Sociedade Civil: 
a)05 (cinco) representantes dos trabalhadores em educação, eleitos em plenária, convocada para 
este fim, composta por instituições, associações ou sindicatos com representação municipal em 
educação, inscritos no Conselho Municipal de Educação; 
b)02 (dois) representantes dos estudantes, maiores de 16 (dezesseis) anos, eleitos em plenária 
convocada para este fim, composta por representantes de organizações estudantis, inscritos no 
Conselho Municipal de Educação; 
c)05 (cinco) representantes, eleitos em plenárias, convocadas para este fim, composta por 
associações de bairros, movimentos populares, conselhos de escola, associações de pais e outras 
entidades representativas, inscritas junto ao Conselho Municipal de Educação, de acordo com 
divisão regional da educação a ser estabelecida pela Secretaria de Educação e Formação 
Profissional; 
d)02 (dois) representantes das mantenedoras das escolas particulares com sede no Município, 
escolhidos e indicados em plenária específica para este fim. 
§ 1º - Cada membro do Conselho terá um suplente, sendo, no caso dos representantes eleitos, 
respeitada para a sua indicação, a ordem decrescente de votos da eleição. 
§ 2º - Todas as eleições previstas para a escolha e indicação de representantes ao Conselho 
Municipal de Educação deverão possuir calendário único, previamente elaborado e informado pelo 
Conselho Municipal de Educação, que se responsabilizará, através de representantes, da 
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supervisão das mesmas, com a participação do Executivo, se necessário. 
§ 3º - A função do conselheiro não será remunerada, sendo porém, considerada de relevante 
interesse público. 
§ 4º - Os membros do conselho e respectivos suplentes serão nomeados pelo Prefeito para um 
mandato de 02 (dois) anos. 
§ 5º - O membro titular poderá ser reconduzido ou reeleito, conforme o caso, para mandatos 
sucessivos uma única vez, não se aplicando esta restrição ao membro suplente que não chegou a 
substituir, de forma definitiva, o respectivo titular. 
§ 6º - Após dois mandatos consecutivos, os membros titulares, indicados ou eleitos, obedecerão a 
um intervalo de um mandato para poderem ser novamente conduzidos ou eleitos como membros 
do CME. 

CAPÍTULO II 

Da Inscrição e da Habilitação dos Representantes da Sociedade Civil 
Art. 4º - Caberá ao Conselho Municipal de Educação proceder à inscrição das entidades 
elencadas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso II, do artigo 3º do presente Decreto. 
§ 1º - O presidente do CME designará comissão especial para proceder a inscrição das entidades 
representantes da sociedade civil, no prazo fixado em edital de convocação. 
§ 2º - O pedido de inscrição será efetuado pelo representante da entidade, mediante requerimento 
ao presidente do CME, acrescido da ata da reunião  que o indicou como representante. 
§ 3º - O presidente do CME fará publicar a relação das inscrições efetuadas, no prazo máximo de 
03 (três) dias úteis, a contar do término das inscrições. 
§ 4º - Após a publicação prevista no parágrafo anterior, caberá pedido de impugnação das 
inscrições, no prazo de 2 (dois) dias úteis, mediante requerimento dos interessados dirigido ao 
presidente do CME. 
§ 5º  -  O pedido de impugnação será julgado pela plenária do CME, no prazo de 3 (três) dias úteis, 
e de seu resultado será dada ciência aos interessados.  

CAPÍTULO III 

Da Indicação do Poder Público e da Eleição dos Representantes 
Art. 5º - Caberá ao Executivo, proceder à chamada das entidades relacionadas no artigo 3º, e 
tornar público os locais, as datas, e os horários para realização das plenárias objetivando a eleição 
dos representantes que farão parte do Conselho Municipal de Educação. 
§ 1º - O Secretário de Educação e Formação Profissional oficiará aos responsáveis do Poder 
Público relacionados nas alíneas "a", "b" e "c", do inciso I do artigo 3º, solicitando a indicação dos 
respectivos representantes junto ao CME. 
§ 2º - O Secretário de Educação e Formação Profissional em conjunto com o Presidente do CME, 
procederá à chamada das entidades da sociedade civil devidamente inscritas no CME, e das 
elencadas na alínea "d", do inciso II do artigo 3º  deste Decreto, mediante edital de convocação 
que fixará os locais, as datas e os horários das plenárias que escolherão os representantes que 
farão parte do Conselho Municipal de Educação. 
§ 3º - As plenárias para escolhas dos representantes das entidades relacionadas nas alíneas "a", 
"b", "c" e  "d", do inciso II do artigo 3º, serão realizadas separadamente. 
§ 4º - As plenárias a que se refere a parágrafo anterior, serão devidamente acompanhadas e 
supervisionadas por comissão especialmente designada pelo presidente do CME, nos termos do § 
2º do artigo 3º deste Decreto. 

CAPÍTULO IV 

Das Disposições Gerais 
Art. 6º - O Conselho Municipal  de Educação será instalado com o número de representantes a 
que se referem os incisos I e II do artigo 3º,  indicados até a data de sua implantação. 
§ 1º - As entidades a que se refere o "caput", que não apresentarem seus representantes no prazo 
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estabelecido no calendário, poderão fazê-lo a qualquer época, ao longo do respectivo mandato, 
obedecendo as regras estabelecidas em lei. 
§ 2º - Caso o representante  indicado pela entidade não compareça para posse em 15 (quinze) 
dias, haverá perda do mandato, podendo a entidade indicar novo representante. 
Art. 7º  - O Conselho Municipal de Educação funcionará conforme regimento próprio elaborado 
pelos seus membros, onde deverá estar garantida a realização de plenárias ou reuniões entre 
representantes e representados com a finalidade de propiciar uma participação efetiva da 
sociedade em geral sobre os rumos da educação no Município tendo como princípio o 
aprofundamento da democracia. 
Art. 8º  - O Conselho se organizará internamente em Câmaras ou Comissões, cujo número, 
denominação, atribuições e composição serão previstos no seu Regimento Interno. 
Art. 9º - O Secretário Municipal de Educação e Formação Profissional terá acesso às sessões 
plenárias do Conselho, sendo-lhe facultado propor projetos a esse órgão. 

CAPÍTULO V 
Das Disposições Transitórias 
Art. 10- O mandato dos atuais membros do Conselho Municipal de Educação fica prorrogado até a 
nomeação dos novos conselheiros, obedecidas as disposições da Lei nº 7.806/99 e do presente 
decreto. 
Art. 11 - Os membros elencados no inciso I, do artigo 3º, terão excepcionalmente, no primeiro 
mandato após a promulgação desta lei, um mandato de 01 (um) ano. 
Art. 12 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, em especial o Decreto nº 13.802, de 2 de dezembro de 1996. 
Prefeitura Municipal de Santo André, 10 de setembro de 1999. 
JOÃO AVAMILENO 
PREFEITO MUNICIPAL 
- EM EXERCÍCIO - 
MÁRCIA PELEGRINI 
SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
MARIA SELMA DE MORAES ROCHA 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




