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RESUMO 

Este estudo está sendo realizado no Programa de Pós-graduação em Educação da 
UERN. Apresenta resultados preliminares sobre os conselhos municipais de 
educação enquanto mecanismos democráticos e de controle social para a garantia 
de educação pública e de qualidade. Estuda autores como: Bobbio (2010), Franco 
(2006), Santos e Avritzer (2002), dentre Werle (1998), Ribeiro (2004), entre outros. 
Os CMEs são mecanismos híbridos e capazes de aglutinar diferentes interesses, 
sendo importante na construção da democracia social, embora reconheça-se os 
seus limites e dificuldades para funcionamento, dentre elas a ausência de formação 
dos conselheiros. Porém, reconhece-se a sua contribuição para a organização e 
funcionamento do sistema municipal de ensino. 
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LA DEMOCRACIA Y LA EDUCACIÓN: ES POSIBLE EL LO 
CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DE CONSEJOS MUNICIPALES DE 

LA EDUCACIÓN? 

RESUMEN 

Este estudio se lleva a cabo en el Programa de Posgrado en Educación de la UERN. 
Presenta los resultados preliminares de los consejos municipales de la educación 
como mecanismos democráticos de control social y para asegurar una educación 
pública de calidad. Estudia autores como Bobbio (2010), Franco (2006), Santos y 
Avritzer (2002), y Werle (1998), Ribeiro (2004), entre otros. Los CMEs son los 
mecanismos híbridos y capaces de unir intereses diversos y es importante en la 
construcción de la democracia social, aunque se reconoce sus limitaciones y 
dificultades en su funcionamiento, entre ellos la falta de formación de consejeros. Sin 
embargo, se reconoce su contribución a la organización y funcionamiento de la 
escuela municipal. 
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PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA E DA 

GLOBALIZAÇÃO: CONTROLE SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO 

  

Parte-se do pressuposto de que para entender o debate da gestão 

democrática como via de controle social, o entendimento sobre a democracia 

moderna e a globalização se tornam necessários. O presente estudo situa-se entre 

as discussões da construção da democracia no presente século e seus espaços de 

efetivação, pensando a através do Conselho Municipal de Educação de Mossoró a 

possibilidade de democratização da gestão da educação no município. Para isto 

buscamos autores como, Wanderley Ribeiro (2004), Lúcia Helena Teixeira (2001), 

Flávia Werle (1998), Donaldo Souza e Celi Vasconcelos (2006), Pereira (2008), 

Bobbio (2000), Santos e Avritzer (2002). 

Segundo Bobbio (2000), a democracia pode ser entendida como 

contraproposta a todas as formas de governo autoritário na tomada de decisão. 

Além disso, para uma compreensão da prática democrática pelo menos três 

aspectos devem ser considerados: regras claras, procedimentos alternativos e 

possibilidades de escolha. em que a regra da maioria é a base para tomada de 

decisão, portanto, nessa estratégia de governo é preciso que aqueles que são 

chamados a decidir ou a eleger os que deverão decidir sejam colocados diante de 

várias possibilidades de escolha. Nesse processo se torna de suma importância 

compreender quem governa, como governa e em favor de quais grupos. 

O argumento clássico contra a democracia de que somente era possível 

em Estados pequenos, no qual o povo fosse fácil de governar, como presumiu o 

próprio Rousseau (um dos idealizadores da democracia), e a defesa de uma 

monarquia constitucional, nos ideais de Hegel, como única forma de se definir o 

espírito do mundo após a Revolução Francesa, não consideraram o nascimento de 

um governo republicano nos Estados Unidos da América (BOBBIO, 2010).  

Embora se reconheça a proximidade da democracia com a república, 

ambas não devem ser confundias, pois, nem toda democracia é uma república e 



nem toda república é necessariamente uma democracia, porém atribui-se a 

república como sendo um Estado representativo que se configura como uma forma 

possível de governo democrático. 

Santos e Avritzer (2002) ao realizarem uma reflexão crítica sobre a 

democracia representativa, forma existente de democracia diagnosticada por Bobbio 

no presente século, nos mostra que enquanto esta não se transformar em uma 

democracia participativa não passará de uma concepção hegemônica fruto das 

ideias do liberalismo. Os conselhos e outras formas de participação têm sido fortes 

instrumentos na construção da democracia participativa na América Latina. Portanto, 

esta forma de governo, democrático representativo, não impede a construção de 

caminhos para a democracia direta e que ajude na passagem de uma democracia 

formal para uma democracia substancial. 

Na implementação dos sistemas municipais de ensino os conselhos 

municipais de educação são órgãos que se constituem de representantes da 

sociedade e civil e da Administração pública, portando característica híbrida em que 

é capaz de aglutinar diferentes interesses do Estado (AVRITZER; PEREIRA, 2005). 

A literatura da área aponta o CME como um dos caminhos necessários a gestão 

democrática da educação nos municípios, portanto, importante instrumento na 

democratização dos sistemas municipais de Ensino, como enuncia a Constituição 

Federal de 1988 e a nova Lei de Diretrizes Bases da Educação, 9.394/96 (RIBEIRO, 

2004; TEIXEIRA, 2001; WERLE, 1998; SOUZA; VASCONCELOS, 2006; PEREIRA, 

2008). 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, os processos de 

democratização e descentralização política e Reforma do Estado, fizeram surgir 

novos atores públicos e privados, na inclusão de direitos sociais e coletivos, no que 

se refere a gestão democrática dos âmbitos locais. Assim, os conselhos se 

intensificaram no início da década de 1990, caracterizados no pós-período 

constitucional pelo hibridismo. 

Normalmente, os conselhos são órgãos normativos, consultivos, 

deliberativos. Nesse sentido, Paro (2001) afirma que uma vez que as questões da 

autonomia pedagógica das instituições perpassam pela esfera da legitimação do 

Estado, ou seja, para decidir sobre essa questão encontra seus limites na própria 

prerrogativa do estado legislar sobre o assunto. 



Os conselhos municipais de educação se constituem como alternativa de 

superação do patrimonialismo do Estado. Assim sendo, apresenta-se como 

desregulamentador do clientelismo e viabilizador da democratização do ensino e da 

gestão das políticas educacionais implementadas no âmbito do sistema educacional. 

Embora, em alguns casos estes instrumentalizadores apresentem limitações para o 

seu bom funcionamento: grande duração dos mandatos, indicação dos membros e 

da presidência pelo poder público (ROMÃO, 1992). 

Este estudo está sendo realizado no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN) e se encontra em andamento. Aborda-se uma discussão sobre o Conselho 

Municipal de Educação (CME) em Mossoró, com o intuito de aprofundar o debate 

acerca do processo de democratização do sistema municipal de ensino nos sentido 

de encontrar os pressupostos da tomada de decisão nesta instituição participativa. 

Conforme Pires e Vaz (2010), instituições participativas como os conselhos em 

diferentes áreas – educação, saúde, assistência social, entre outros – se tornaram 

realidades nos municípios brasileiros se disseminando massivamente nos últimos 

vinte anos, passando de experiências isoladas a um fenômeno nacional. 

A atual LDB que regulamenta a gestão democrática do ensino público, 

como princípio da educação nacional em seu Art. 3º, inciso VIII, na forma da lei, e da 

legislação dos sistemas de ensino. No uso da autonomia, a LDB reza em mais um 

artigo em que nos mostra no  

 

Art. 14 [que] Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 
as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola; 
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes.  

 

Ainda no Art. 18 acerca da compreensão do que vem a ser o sistema 

municipal de ensino, este artigo escreve: 

 

Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 
I – as instituições do ensino fundamental, médio e de educação 
infantil mantidas pelo poder público municipal; 
II – as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela 
iniciativa privada; 



III – os órgãos municipais de educação. 
 

É sob a alternativa esboçada no inciso II do Art. 14, e na compreensão do 

Art. 18, em seu inciso III, especificamente na leitura do termo “equivalente”, e do 

entendimento de que os Conselhos Municipais de Educação compreendem órgãos 

municipais por sentido de equivalência, é estes órgãos de gestão da educação 

podem ser considerados como via de participação das comunidades escolar e local. 

A sua legitimação ocorre principalmente quando a LDB 9.394/96 

estabelece em seu Art. 87, a Década da Educação e em seu parágrafo primeiro, 

destina a partir de um ano após a publicação da nova LDB, o compromisso de 

encaminhar ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, como está 

expresso no parágrafo a seguir, 

 
§ 1o A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta lei, 
encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de 
Educação, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em 
sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 

 

Embora não tenha sido implementada dentro do tempo previsto conforme 

previu a LDB, a lei 10.172/01 que institucionaliza o Plano Nacional de Educação – 

PNE (2001-2010) foi aprovada cinco anos mais tarde, retardando o compromisso do 

estabelecimento de diretrizes e metas para os anos seguintes.1 

Contudo, diante do quadro de leis nacionais para o cenário educacional, é 

somente no PNE que é feita pela primeira vez a menção da necessidade dos 

Conselhos Municipais de Educação – CME’s, como órgãos de acompanhamento e 

fiscalização dos recursos destinados à educação nos municípios, pois, nem a atual 

LDB de 1996, nem a Constituição Federal de 1988 fazem menção a estes órgãos. A 

princípio esta é uma das funções dos CME’s: fiscalizar os recursos destinados a 

educação. 

Ora, nesse sentido é possível que o papel dos Conselhos Municipais de 

Educação acabem se chocando com a função de outros conselhos, como é o caso 

                                                           
1 Atualmente está em trânsito a aprovação de um novo Plano Nacional de Educação, com vigência 
para a década 2011 à 2020, conforme PL 8.035/10, cuja característica principal, segundo Oliveira et. 
al (2011), não refletiu o conjunto das decisões da Conferência Nacional de Educação, porém, “o PL n. 
8.035/2010 apresenta alguns avanços, sobretudo no estabelecimento de diretrizes e metas de  
universalização (dos 4 aos 17 anos), como requer a Constituição Federal, por meio da Emenda 
Constitucional n. 59/2009” (p. 488), embora apresente limites na articulação entre metas e estratégias.. 
 



do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundef2 que lida diretamente 

com recursos oriundos de um fundo nacional. Portanto, faz-se necessário a 

definição do real papel do Conselhos Municipais de Educação. 

Com relação ainda ao PNE (2001-2010), o trecho do capítulo que trata 

especificamente do Financiamento e Gestão como sendo parte dos objetivos e 

metas elenca em seu ponto sobre a necessidade de “21. Estimular a criação de 

Conselhos Municipais de Educação e apoiar tecnicamente os Municípios que 

optarem por constituir sistemas municipais de ensino”.  

Entretanto, é importante salientar que não basta criar órgãos colegiados 

como forma de cumprimento da racionalidade legal. É emergente disponibilizar as 

condições necessárias para o funcionamento desses. Além disso, que as 

representações conheçam suas reais funções e tomem conhecimento do seu papel. 

Porém, esse ponto reforça uma característica dos Conselhos surgidos nos idos do 

Império no Brasil, que tinham como função apoiar tecnicamente as condições de 

funcionamento da educação brasileira naquela época. 

Para isto, o desenvolvimento de políticas de formação dos conselheiros, a 

disponibilização de espaço físico e recursos humanos, operam como importantes 

para a consolidação dos Conselhos Municipais de Educação. Em seu 

funcionamento, tem-se em vista a visibilidade e publicidade das suas ações e da sua 

existência, pois nem tudo que é visível é público, nem tudo que é publico é visível. 

As ações públicas tornam-se visíveis quando as ferramentas da comunicação e da 

informação se colocam a serviço do cidadão na divulgação das ações que 

acontecem nos espaços públicos. Portanto, diante dos avanços da informática por 

meio da internet, mostra-se como um espaço importante para publicização e 

visibilidade dos Conselhos Municipais de Educação. 

Hoje, diante dessa nova realidade os sistemas municipais de ensino 

possuem a sua disposição uma ferramenta denominada de Sistema de Informação 

dos Conselhos Municipais de Educação - SICME, em que nesta ferramenta 

disponível on line no sítio do Ministério da Educação, destina o espaço para 

cadastramento desses órgãos colegiados por entenderem que estes estão 

diretamente ligados às secretarias municipais de ensino e, armazenam informações 

                                                           
2
 Atualmente, o FUNDEF foi substituído pelo FUNDEB, tendo como principal característica contemplar 

financeiramente toda a educação básica. É possível que os CACS do FUNDEF seja substituídos por FUNDEB. 



importantes para o credenciamento e consolidação da gestão democrática nas 

municipalidades.  

Essa ferramenta caracteriza-se como uma ferramenta restrita ao MEC e 

ao município, pois a sociedade não tem acesso, mas somente os representantes 

credenciados pelos municípios, com a ressalva de que é possível ter acesso ao 

relatório gerado por esta ferramenta.  

Em suma, presume-se diante desse quadro de leis, e recurso técnico da 

informação, como sendo projetos globais interagindo diretamente nas esferas locais, 

os quais na maioria dele orientam e definem os rumos das práticas educacionais nos 

sistemas municipais de ensino no Brasil. Esse conjunto de leis sugere a 

disseminação de um projeto mais amplo em unidades mais específicas, ou seja, a 

construção de um sistema descentralizado no descarrego das proposições e das 

ações do centro para a periferia. Assim é possível relacionar que o centro pode ser 

entendido, não apenas em sua dimensão espacial, mas representar o poder, o 

controle, na figura do Estado. Já a periferia pode representar a desembocadura do 

centro, ao permitir o deslocamento administrativo para a dinâmica local sem a perda 

do poder e do controle sobre os aparelhos de Estado.  

No entanto, é necessário um movimento contrário, que permita o 

deslocamento desse poder de baixo para cima de modo possa desestruturar as 

bases do poder autoritário em detrimento de uma governança mais participativa 

aumentando o nível democrático de participação e de tomada de decisão, em que 

isso implica necessariamente na ampliação de espaços participativos nas esferas 

locais que estão cada vez mais globalizadas. Com esta medida entende-se a 

necessidade de um deslocamento da sociedade do controle para o controle da 

sociedade sobre as decisões nas esferas locais. Daí a emergência de se 

compreender porque a globalização não é somente um fenômeno econômico.  

De acordo com Franco (2003), a globalização não é exclusivamente um 

fenômeno econômico, pois lembra que pesquisadores3 como Antoni Giddens, já 

havia considerado, no final do século passado que a visão sobre globalização 

apenas como um fenômeno da economia é um erro, porque este fenômeno tanto é 

político, cultural, tecnológico, quanto econômico, desvencilhando desse modo a 

concepção difundida pelos organismos internacionais e instituições neoliberais.  

                                                           
3
 Franco (2003) lembra que autores como David Held, Anthony McGrew e Manuel Castells, também 

contribuíram para interpretar a globalização não apenas como um fenômeno econômico. 



Assim sendo, para analisar corretamente este processo, é necessário 

reconhecer que uma nova sociedade está sendo criada, e essa possui suas bases 

depois da Segunda Guerra Mundial, durante a década de 1960 e obteve seus 

recursos técnicos e políticos a partir da década de 1980 (FRANCO, 2003). 

Portanto, as leis que foram criadas no âmbito de uma política nacional 

desembocadas no Distrito Federal, nos estados e municípios representam até certo 

ponto o surgimento de uma nova sociedade que não pode ser explicada por seus 

aspectos econômicos, além disso, a colaboração de ferramentas como o SICME, 

explicam um novo projeto de sociedade. 

Para Franco (2003), a conjunção desses dois fatores, inovação 

tecnológica e condições políticas favoráveis, são também fenômenos que podem ser 

interpretados como globalização. 

Esse deslocamento se refere-se a uma nova localização do local, espaço 

decisivo para um novo deslocamento denominado por este autor de glocalização. A 

glocalização não se refere apenas a presença de novas tecnologias nos espaços 

locais, mas também a inculcação de novas culturas, valores, políticas. Nesse último 

sentido, as experiências. 

A pergunta de partida para este estudo segue com a intenção de 

compreender como ocorre o processo de tomada de decisão no interior do Conselho 

Municipal de Educação de Mossoró na definição e/ou orientação dos rumos da 

educação local? Neste sentido, faz-se necessário um estudo a partir da tríade 

democracia, participação e representação para compreendermos as bases do 

processo decisório que ocorre nos interstícios de um órgão tão importante para a 

educação municipal mossoroense. 

Para a realização desse estudo utiliza-se uma abordagem qualitativa, pois 

se entende que um estudo dessa natureza visa averiguar a complexidade do objeto 

em estudo e que agrupa diversas estratégias de investigação que partilham 

determinadas características.  

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, dos 

valores, das atitudes, das aspirações e até mesmo das crenças dos sujeitos, assim 

consideramos de suma importância compreendermos um fenômeno eminentemente 

humano que é a tomada de decisão, e que talvez a pesquisa quantitativa não 

ajudasse este processo humanamente linguístico. Com isso, não é pretensão deste 

trabalho entrar em um campo de disputa entre abordagens qualitativa e quantitativa, 



pois compartilhamos da ideia de que quando necessário é possível a 

complementaridade entre a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. 

Entretanto, é salutar pensar de acordo com Minayo (2011) que  

 

O universo da produção humana que pode ser resumido no mundo 
das relações, das representações e da intencionalidade e é objeto da 
pesquisa qualitativa dificilmente pode ser traduzido em números e 
indicadores quantitativos (p.21). 

 

Em suma, a pesquisa qualitativa se preocupa com o estudo dos 

significados produzidos pelo homem em seu contexto social, político, cultural e 

econômico. Portanto, conforme reforça a autora, esse tipo de pesquisa a partir 

desse conjunto de fenômenos humanos gerados socialmente, busca compreender e 

interpretar a realidade.  

Dando início ao ciclo da pesquisa qualitativa (MINAYO, 2011), este 

estudo começa com a seguinte pergunta de partida: Como são tomadas as decisões 

no interior do Conselho Municipal de Educação de Mossoró-RN para os rumos da 

educação local? Neste processo, de forma subsidiária busca-se saber que 

segmentos estão representados? Como estes participam? O processo ocorre 

democraticamente? Os sujeitos têm acesso a pauta das reuniões com 

antecedência? Como são publicadas as pautas das reuniões? Qual o resultado 

dessas reuniões? Quem são os sujeitos que mais participam desse processo? 

Participam ativa ou passivamente? De onde surgem as decisões? 

Estas perguntas ainda não possuem respostas, estão abertas para reflexão, 

pois, como dito no começo deste texto, o estudo encontra-se em fase inicial, porém, 

parte-se do pressuposto de que tais questionamentos possuem fundamento na 

medida em que os interesses sociais dos conselheiros podem variar com maior ou 

menor intensidade dependendo da filiação do conselheiro. Segundo Miceli (2001), 

ao esboçar uma análise sobre o Conselho Nacional de Educação4 como aparelho do 

Estado, afirma que  

 

Os interesses sociais a que um conselheiro se encontra filiado e que, 
em maior menor medida, explicam o peso e o poder relativo de sua 

                                                           
4
 O recurso que ora utilizamos para construir essa ideia é baseada no raciocínio por analogia (BOURDIEU, 

CHAMBOREDON e PASSERON, 2004), pois é possível que a visão global de tomada de posição do CNE interaja 
diretamente com as esferas locais, ou seja, o sentido de tomada de decisão construído no interior do CNE pode 
ser semelhantemente compartilhado pelo Conselho Municipal de Educação de Mossoró.  



presença no colegiado são também responsáveis pela diferenciação 
interna, fazendo com que a voz e o voto de cada um no interior do 
conselho ostentem as propriedades inerentes à posição que ocupa 
na hierarquia de poder, saber e competência, externa ao próprio 
conselho (p.336).  

 

Esta afirmação nos ajuda a compreender que o poder de convencimento 

de um representante da universidade pode assumir maior peso na tomada de 

decisão, e levar os conselheiros representantes da sociedade civil a concatenar com 

os discursos daqueles que estão na hierarquia de poder. Portanto, pode parecer 

muito grande o peso da tomada de posição de um representante da administração 

pública sobre um representante da sociedade civil. 

 

 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

Para essas considerações prévias, é importante justificar novamente que 

este é um estudo em fase inicial, quaisquer descaminhos nas reflexões são 

totalmente possíveis do ponto de vista epistemológico, político e metodológico, por 

aceitar o desafio de produzir um trabalho que sequer apresentam a empiria da 

investigação. No entanto, algumas considerações já são suscetíveis para a reflexão 

pelo menos do ponto de vista dos pressupostos epistemológicos como base nos 

valores cognitivos que estão sendo construído ao longo da pesquisa. Inclusive tentar 

retomar a pergunta que intitula este trabalho: é possível o controle social na 

educação via conselhos municipais de educação. Sem a tentativa de esgotar a 

resposta, mas pressupondo que esta seja uma possibilidade, talvez seja possível 

que o Conselho Municipal de Educação se torne um mecanismo de controle social 

considerando outros aspectos pertinentes a construção desse debate, evidenciando 

alguns pós-escritos normativos em como poderia ser necessário a ampliação desta 

discussão: 

• Democratizar a democracia representativa por meio da democracia 

participativa; 

• Fortalecer os Conselhos como mecanismo de controle e participação 

social, considerando-os uma das saídas para combater as práticas 

patrimonialistas que colonizam as políticas educacionais locais; 



• Superar a arbitrariedade dos sistemas está na constituição de 

colegiados com ampla participação da sociedade cujos interesses e 

formas de atuação são capazes de superar as descontinuidades das 

políticas públicas provocadas a cada sucessão governamental; 

• Implementar o Conselho Municipal de Educação não é garantia de 

democratização dos sistemas e acompanhar o seu funcionamento 

promovendo avaliações das ações internas e dos seus representantes. 
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