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Resumo

Este artigo propõe uma análise do percurso da participação popular através dos Conselhos
Municipais de Educação e Conselhos escolares e as contribuições à consolidação da democracia
participativa no Brasil, a partir da antítese estabelecida entre o projeto político neoliberal e o
progressista, que se contrapõem ideologicamente, mas que possuem interfaces em sua
materialização. Aborda as formas de participação no sentido de entender como os conselhos se
articulam em relação às perspectivas democráticas de participação e a formação dos conselheiros
para o exercício de suas funções. Este estudo decorre de uma pesquisa exploratória sobre a
formação de conselheiros de educação e escolares. Os resultados deste estudo, evidenciam o
potencial de participação popular a partir dos Conselhos Municipais e Conselhos Escolares no
fortalecimento da democracia brasileira.
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Abstract

This article proposes na analysis the course of Society participation through the county education
Councils and school boards from the antithesis between the liberal and progressive political Project,
which counteract ideologically, but that have relationship in your materialization. Addresses the forms
of participation in order to understandhow the Councils fit together in relation to the prospects of
democratic participation and training the directors for the performance of their duties. This study is
exploratory research on the training of education and school counselors. The results of this study,
show the potential of Society participation from the county councils and school boards the
strengthening brazilian democracy.

Keywords: Society participation. County Council of Education. School Board. Participatory
Democracy.

Resumen

Este artículo propone un análisis del recorrido de la participación popular a través de los Consejos
Municipales de Educación y Consejos escolares y las contribuciones a la consolidación de la
democracia participativa en Brasil, a partir de la antítesis establecida entre el proyecto político
neoliberal y el progresista, que se contraponen ideologicamente, pero que poseen interfaces en su
materialização. Aborda las formas de participación en el sentido de entender como los consejos se
articulan en relación a las perspectivas democráticas de participación y la formación de los consejeros
para el ejercicio de sus funciones. Este estudio transcurre de una investigación exploratória sobre la
formación de consejeros de educación y escolares. Los resultados de este estudio, evidenciam el
potencial de participación popular a partir de los Consejos Municipales y Consejos Escolares en el
fortalecimiento de la democracia brasileña.
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Introdução

A redemocratização do Estado brasileiro, após o regime militar que se instalou no país no período de
1964 a 1985, tem se constituído sob a influência da reconfiguração da geopolítica internacional e as
diretrizes estabelecidas pelo neoliberalismo no que tange à reorganização institucional do Estado em
sua configuração política e forma de gestão.

O contexto da reconfiguração institucional política e de gestão do Estado brasileiro, apesar da forte
influência neoliberal, traz consigo a resistência dos grupos progressistas. Neste contexto de embate,
se apresentam os neoliberais que visam consolidar a proposta de uma gestão pública
descentralizada, calcada nos paradigmas do modelo empresarial privado, sustentado no tripé da
eficiência, da eficácia e da produtividade. Na condição de força de resistência, os progressistas
também propõem uma organização descentralizada, porém, os seus referencias estão balizados na
participação coletiva e efetiva da sociedade na construção do perfil programático das políticas
públicas.

As forças neoliberais, fortemente presentes nas políticas dos governos Sarney, Collor, Itamar,
Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer e as de cunho mais progressistas, reveladas nos
governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, assumiram o comando do estado brasileiro nos
últimos 30 anos. Neste período foi possível conhecer, através das políticas públicas, o perfil de gestão
e fortalecimento da democracia das duas forças políticas.

Na década de 1990 e início dos anos 2000 prevaleceu a composição política de gestão numa
perspectiva neoliberal, com a implementação das políticas públicas de gabinete em prol do Estado
Mínimo e da racionalização dos gastos públicos. Essa forma de gerenciamento do Estado tinha como
princípios norteadores a eficiência e a produtividade, com pouca ou nenhuma participação direta da
sociedade no planejamento das políticas públicas, e foi implementada na gestão do Ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso, sob a coordenação do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado Luis Carlos Bresser Pereira e sua proposta da Nova Gestão Pública.

Tal proposta é retomada, de forma intensa, através do governo ilegítimo de Michel Temer que assume
o poder a partir do golpe parlamentar, de 2016, levando adiante um projeto de substituição do Estado
de bem-estar por um Estado mínimo neoliberal, que não foi tutelado pelo povo brasileiro nas urnas.
Como Santos (2017, p.31), entende-se por golpe parlamentar “uma substituição fraudulenta de
governantes orquestrada e executada por lideranças parlamentares”.

Albuquerque e Meneses (2017) situam o golpe parlamentar que destituiu a presidenta Dilma no
contexto de uma lógica mundial de

desestabilização de governos populares, minimante comprometidos com as
demandas internas das maiorias. A crise do capitalismo em seus diferentes
níveis, econômico, político, jurídico e cultural, requer soluções extraordinárias,
medidas de força, de interrupção da institucionalidade forjada pela
Constituição compromissória de 88 para aplicação de um receituário de cortes
nos gastos sociais, de “enxugamento e racionalização de custos”, segundo as
prescrições de uma contabilidade fria perante os trabalhadores, mas sensível
aos ganhos dos rentistas, dos bancos (ALBUQUERQUE e MENESES, 2017,
p. 23).

Nesse sentido, acontece uma brusca interrupção do processo democratizante instaurado em 2002
quando as forças progressistas ascendem ao comando do Estado brasileiro com a eleição de Luis
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Inácio Lula da Silva. O governo do presidente Lula inicia um processo reconfiguração do perfil da
gestão pública no Brasil. Na reconstrução do perfil das políticas públicas, a participação da sociedade
foi intensamente incentivada, não só no que diz respeito à sua construção, mas, com relevante
destaque para a gestão e o controle das mesmas. Passa-se a ressignificar a participação popular com
o fortalecimento do papel dos conselhos gestores de políticas públicas como atores fundamentais
para efetivar e aperfeiçoar a democracia brasileira.

Dourado (2007) considera que desde a redemocratização do país “houve mudanças acentuadas na
educação brasileira, com destaque para a aprovação e promulgação da Constituição Federal de 1988,
que garantiu uma concepção ampla de educação e sua inscrição como direito social inalienável.”
(DOURADO, 2007, p. 941).

Nesse contexto, os Conselhos Gestores de políticas públicas foram se constituindo como um dos
espaços públicos democráticos de intensa geração de debates e proposições para a criação,
implementação e acompanhamento das políticas públicas. A origem legal dos conselhos gestores
está dispersa na Constituição Federal de 1988 em diversos artigos (Artigo 29, XII; Artigo 194,
Parágrafo Único, VII; 198, III; Artigo 204, II, VI; Artigo 227, § 1º), garantindo a instituição da
participação popular no controle social das política públicas. O controle social tem como objetivo
garantir que os programas, projetos e políticas públicas construídas coletivamente fortaleçam e
consolidem a prática efetiva da cidadania.

No contexto da construção coletiva e controle social das políticas públicas encontram-se aquelas
gestadas pelo sistema educacional brasileiro, constituído este com base nos marcos referenciais da
Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN
9.394/96). Tal sistema está referenciado nos princípios da democratização e ampliação dos direitos à
educação que foram estabelecidos em meio a um “[...] contexto de contradições em que o País
vivenciava após sua redemocratização e implantação de um novo marco legal” (NOVAES, 2014,
p.70).

Em meio à transformação do perfil da gestão do estado no que concerne à educação, emergem o
protagonismo dos conselhos gestores nos âmbitos Federal (Conselho Nacional de educação - CNE),
Estadual (Conselhos Estaduais de Educação - CEE) e municipal (Conselhos Municipais de Educação
- CME), bem como, no âmbito das escolas, os Conselhos Escolares (CE). Tais conselhos despontam
como órgãos com funções e atribuições voltadas para a normatização dos sistemas de educação e
para o controle social das políticas públicas de educação que chegam às escolas por meio dos
diversos programas.

A partir da compreensão do papel dos conselhos na gestão da educação e controle social de políticas
públicas de educação (CNE, CEE, CME, CE) este artigo destinará atenção aos Conselhos Municipais
e ao Conselho Escolar. Esta opção se justifica pela proximidade temática que há entre tais conselhos
e por estarem situados em espaços privilegiados de efetivação das políticas públicas em educação
que são os municípios e as escolas, ou seja, as instâncias mais próximas à população beneficiária
das ações do Estado. Considera-se também, como Bordignon (2004, p. 28) que “a escola representa
o plano micropolítico do processo de institucionalização de nosso sistema de ensino e revela o que há
nele de efetivo e real, para além das intenções proclamadas”.

A pesquisa utilizada para realização desse estudo foi a exploratória. O texto está dividido em quatro
seções. A primeira visa apresentar o percurso histórico de implementação dos conselhos municipais
de educação no contexto da redemocratização do país, a segunda discute os conselhos escolares:
suas funções e atuação na perspectiva da gestão democrática, a terceira discute as formas de
participação da população, a quarta, a formação dos conselheiros e, por fim, traz as considerações
finais acerca do tema.
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1 A redemocratização do Brasil e o fortalecimento dos Conselhos Municipais de Educação

Instrumento que legitima o processo de redemocratização do Brasil, a Constituição Federal de 1988
traz consigo a reestruturação do Estado em sua configuração política e forma de gestão. Na
reestruturação política do Estado os municípios são elevados à condição de entes federados
juntamente com a União, os Estados e o Distrito Federal. No tocante a Gestão, a Carta Magna reforça
o seu caráter democrático com a ampliação da participação dos cidadãos através dos Conselhos
Gestores de políticas públicas.

A consolidação das mudanças trazidas pela nova Constituição ocorreu em meio à disputa
político-ideológica entre os neoliberais e as chamadas forças progressistas. Os primeiros visavam
implementar uma reforma do Estado pautado por uma agenda internacional norteada pela
descentralização e privatização, transpondo para o Estado os parâmetros da burocracia privada como
a eficiência, a eficácia e a produtividade (ROSAR, 1999). Tais proposições estão presentes no olhar e
na prática do Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado Luis Carlos Bresser Pereira do
governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso.

Na delimitação do tamanho do Estado estão envolvidas as ideias de
privatização, publicização e terceirização. A questão da desregulação diz
respeito ao maior ou menor grau de intervenção do Estado no funcionamento
do mercado. No aumento da governança temos um aspecto financeiro: a
superação da crise fiscal; um estratégico: a redefinição das formas de
intervenção no plano econômico-social; e um administrativo: a superação da
forma burocrática de administrar o Estado (PEREIRA, 1997, p.08).

O segundo grupo, das chamadas forças progressistas, construiu um discurso calcado em críticas
contundentes ao formato de gestão pública implementada pelos neoliberais com foco nas
privatizações, não intervenção do Estado no mercado, desburocratização do Estado e a
descentralização administrativa. Este último item, o da descentralização administrativa, apesar de
estar presente nas duas propostas, neoliberal e progressista, recebe pela segunda uma relevância
maior em virtude de apontar e construir as possibilidades para a participação coletiva e efetiva da
sociedade na definição das políticas públicas.

Tomando a participação direta da população na construção dos debates sobre a elaboração das
políticas públicas e o seu acompanhamento através do controle social, vê-se a materialização do
caráter democrático da participação popular garantido na Constituição de 1988. Neste contexto, a
consolidação da participação social se efetiva por meio dos conselhos gestores de políticas públicas,
conhecidos também como conselhos gestores de políticas setoriais. Para muitos autores, esta forma
de organização da gestão, com um viés mais democrático, permite uma aproximação dialógica entre
o Estado e a sociedade, de modo que essa interação permita definir as prioridades na elaboração das
políticas públicas (GOHN, 2007; ANDRADE; ALMEIDA, 2012).

É relevante salientar que o caráter democrático da composição e atuação dos conselhos está
associado ao seu perfil de atuação em nome da coletividade. Nesse transcurso o papel do Estado -
materializado nesse estudo pelo ente municipal - é fundamental, pois, cabe a este a responsabilidade
institucional de garantir a formalização dos espaços públicos de participação da sociedade civil. Tal
garantia amplia a construção de uma sociedade democrática, como demonstra Bobbio apud Teixeira
(2004, p. 693) “trata-se da ocupação, pelas formas de democracia representativa, de espaços até
agora dominados por organizações hierárquicas e burocráticas, nas quais a ‘exigência e o exercício
efetivo de uma sempre nova participação”.

A participação social nos conselhos gestores de políticas públicas deve ser vista na perspectiva da
efetivação da gestão democrática a partir da ideia de descentralização na atuação dos entes
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federados. A partir desta compreensão, estudos realizados na área de políticas e gestão da educação
no Brasil (Bordignon, 2009; Cury, 2006; Freitas e Carvalho, 2008; Teixeira, 2004) têm demonstrado a
relevância da atuação dos conselheiros municipais de educação para garantir o fortalecimento da
gestão democrática da educação. Os conselhos municipais de educação, diante desta realidade,
passam a atuar como órgãos de governo, com a função de assessorar e colaborar com a
normatização dos sistemas municipais de ensino, conforme aponta Teixeira (2004).

Os CME têm como desafios tornarem-se espaços públicos nos quais se
efetuem estudos, debates, deliberações e avaliações consequentes,
democráticos e republicanos. Espaços nos quais a função
normativo-burocrática ganhe inventividade, autonomia e congruência. Por
exigência mesma das suas finalidades, os CME devem compartilhar com a
sociedade a preocupação e os esforços com a educação municipal, na busca
de alternativas para os problemas existentes (FREITAS E CARVALHO, 2008,
p. 509).

Os conselhos municipais de educação apesar de novos na organização institucional do Estado
brasileiro tem sua inspiração na década de 1920. Segundo Bordignon (2009) foi Anísio Teixeira, em
1925, sob a influência de sua passagem pelos EUA, que propôs criar no estado da Bahia os
conselhos municipais de educação, que, embora tornando lei estadual, não conseguiu ser
implementada. Outras propostas de criação dos conselhos municipais foram sendo propostas e
instituídas ao longo do século XX, como, por exemplo, no município de Candelária (RS) em 1936,
Novo Hamburgo (RS) em 1958, no estado de Pernambuco por resolução do Conselho Estadual de
Educação em 1969, e, ao longo das décadas de 1970 e 1980 sob a égide da Lei 5692/71, muitos
municípios foram criando seus conselhos de educação.

O Conselho Municipal de Educação é um exemplo de espaço que pressupõe o exercício da
democracia participativa. Dentre as diversas funções do CME, Bordignon (2009) distingue o caráter
consultivo - com função de assessoramento; deliberativo - com função normativa e de Mobilização e
controle social - com função propositiva e de fiscalização. Aponta que as funções de controle social é
um desafio aos CMEs, por não fazer parte da tradição dos Conselhos.

Essas funções situam os conselhos no campo propositivo e de
acompanhamento e controle da oferta de serviços educacionais. A função
mobilizadora situa os conselhos como espaços aglutinadores dos esforços
comuns do Governo e da sociedade para a melhoria da qualidade da
educação. A função de controle social coloca o conselho na vigilância da boa
gestão pública e na defesa do direito de todos à educação de qualidade.
(BORDIGNON, 2009, p. 77)

Souza e Vasconcelos (2007) situam o CME no plano legal e da autonomia anunciada pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96, que normatizou a possibilidade dos
municípios criarem seus sistemas de ensino, já preconizado pela CF 88, sendo organizações
relativamente independentes e autônomas, cujas regulamentações e normas seriam previstas por
seus próprios órgãos normativos – os CMEs. No entanto Souza (2013) denuncia a ausência de um
projeto político de estado voltado para autonomização dos CMEs.

Justamente ao revés, estes órgãos se tornam reféns das políticas de governo,
comprometendo, por conseguinte, os ideários da gestão democrática da
educação básica propalado desde a segunda metade dos anos de 1980,
consubstanciado na CF de 1988 e regulamentado, em suas múltiplas
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dimensões pela LDB. (SOUZA, 2013, p. 48)

O mesmo autor pontua que as “negatividades e positidades” dos CMEs, são dimensões de uma
mesma realidade, por isso, não se pode deixar de considerar, que os limites mencionados são de
ordem estrutural e conjuntural, e que, portanto, são passíveis de serem superados, considerando o
enfoque histórico-social.

2 Conselhos Escolares: funções e atuação na perspectiva da gestão democrática

Os Conselhos Escolares, como órgãos colegiados e espaços de concretização de participação
popular, são configurados por Aragão (et.al. 2012, p. 69) como “[...] bases do compartilhamento das
decisões e do poder.” Emergem do movimento pela democratização da educação, na década de
1980, pela necessidade de se combater o modelo de administração educacional, autoritária, em um
contexto de redemocratização do País. Nesse período as discussões sobre a democratização do
sistema educacional pautam a gestão colegiada e tem como marco, em 1983, a proposta de
implantação dos conselhos escolares, após a realização do Congresso Mineiro de Educação
(ABRANCHES, 2006).

Dourado (2004) entende que a gestão educacional tem natureza e características específicas, ou
seja, “tem escopo mais amplo do que a mera aplicação dos métodos, técnicas e princípios da
administração empresarial, devido à sua especificidade e aos fins a serem alcançados.” (DOURADO,
2004, p. 924) Dessa forma fica evidenciada que a instituição escolar se diferencia da uma empresa, já
que sua função social é delimitada pelos fins político-pedagógicos que em nada se assemelham às
finalidades de lucro das empresas.

O modelo autoritário de administração educacional persiste em menor ou maior intensidade e
representa sério obstáculo para a efetivação da gestão democrática, pois esta depende, também, da
forma de atuação/participação dos atores sociais que integram espaços como os Conselhos escolares
ou Colegiados escolares, assembleias, associação de pais e mestres, fundamentais.

[...] nas tomadas de decisões acerca da definição dos principais caminhos a
serem percorridos pela instituição escolar, descentralizando, dessa forma, o
poder de decidir e de fazer das mãos de apenas um sujeito, e, principalmente,
compartilhando essas responsabilidades com todos os interessados
participantes desse processo (LUCK, 2009, p.1).

No que se refere ao papel dos Conselhos escolares, de acordo Aragão (et. al. 2012) são mecanismos
que podem promover a autonomia e a gestão colegiada nas escolas públicas, porque pode “[...] se
transformar no principal órgão administrativo, pedagógico e financeiro da escola, tendo como principal
função o constructo participativo e execução acompanhada, analisada e avaliada – por todos os
integrantes da comunidade escolar [...]’ (ARAGÃO, et al. 2012, p. 72).

Teoricamente, a participação da comunidade escolar na organização e planejamento das atividades
da escola é garantida pelos organismos colegiados, a saber: os conselhos escolares, colegiados ou
associação de pais e grêmios estudantis.

A implementação destes elementos que compõem a gestão democrática “[...] é resultado de longa e
dura luta política que data do início da década de 1980, com o sentido de dotar a escola de autonomia
para poder elaborar e executar seu projeto educativo” (GUTIERREZ; CATANI, 2013, p.87).

Segundo Abranches (2006, p.68-69), o conselho escolar revela-se “[...] como um espaço capaz de
expressar diferentes interesses do poder público e da comunidade e, como tal permite a circulação de
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valores, de articulação de argumentos diferenciados e a formação de várias opiniões”. Bordignon
(2004, p. 34) afirma que o conselho escolar é a “expressão e o veículo do poder da cidadania, da
comunidade a quem a escola efetivamente pertence”. Sendo assim, este espaço pode legitimar–se
como espaço de construção política de participação quando o processo colaborativo acontece
mediante a intervenção consciente dos representantes da comunidade escolar.

Porém, também pode acontecer de as decisões colegiadas se resumirem à “[...] divisão de tarefas
burocráticas, doações e organização de eventos [...], o que pode representar um problema na
construção política da participação” (ABRANCHES, 2006, p. 68).

No estado da Bahia, os conselhos participantes na gestão das escolas da rede pública estadual são
denominados Colegiados Escolares. Segundo o site da SEC/BA, o Colegiado Escolar é um conselho
formado pelo gestor, professores, funcionários, estudantes e pais que se reúnem mensalmente para
colaborar para a melhoria da escola (BAHIA, 2016). A Lei Estadual nº.11.043/2008, define as funções
do Colegiado Escolar como: deliberativa, consultiva, avaliativa e mobilizadora, ou seja, pode tomar
decisões, aconselhar os gestores, acompanhar e/ou fiscalizar as ações pedagógicas, administrativa e
financeiras e mobilizar estudantes, pais ou responsáveis para se unirem em favor da educação, como
um bem familiar e social (BAHIA, 2016).

A legislação que dispõe sobre o caráter democrático do conselho escolar é a Constituição Federal de
1988, art. 206, inciso VI, que estabelece a gestão democrática do ensino público; a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional nº. 9394/96, art. 14, em que assegura a participação da comunidade
local em conselhos escolares; a Constituição Estadual da Bahia de 1989, no seu art. 249, que
assegura a gestão democrática por meio da criação dos Colegiados Escolares; a Lei Estadual
11.043/2008, que dispõe sobre a composição e as funções do Colegiado Escolar nas escolas públicas
da educação básica; o Decreto Estadual nº. 11.175/2008 que dispõe sobre a implementação dos
Colegiados Escolares e a Portaria da Secretaria Estadual de Educação n.º 9.868/2008, que
regulamenta o processo eletivo, posse e funcionamento dos colegiados.

Tendo em vista tal arcabouço legal, a consideração de Bordignon (2004) é pertinente, quando afirma
que as leis firmam valores, mas não criam cultura. Dessa forma, a implementação do princípio da
gestão democrática exige um processo instituinte de uma nova cultura de gestão escolar. “Trata-se da
constituição de um novo paradigma de gestão escolar. E paradigmas não nascem da lei. Nascem das
ideias, das concepções mais radicais de pensamento e das práticas que arruínam o velho para
instituir o novo.” (BORDIGNON, 2004, p. 52).

Embora se tenha assegurado pela legislação a promoção de órgãos colegiados, responsáveis por
envolver a comunidade escolar nos trabalhos da escola, de acordo Luck (2011, p.75), a atuação
destes,

[...] destaca-se ainda a força de sua origem, segundo a qual grande parte dos
órgãos colegiados passou a existir muito mais orientados para a gestão das
questões financeiras [...], do que como órgãos para realizar a autêntica gestão
colegiada da escola, em todas as suas dimensões (LUCK, 2011, p. 75).

A depender da prática instituída pelos colegiados, a configuração permite a predominância das
dimensões financeiras administrativas à dimensão pedagógica, descaracterizando sua função, que
segundo Luck (2011) é de auxiliar na tomada de decisão em todas as áreas de atuação da escola.

Em que pese a efetivação da gestão democrática na escola pública, há que se ter em vista a
superação dos fundamentos do paradigma patrimonialista do Estado brasileiro, substituindo-o por
novos fundamentos “situados na pertença da escola à cidadania, que lhe confere autonomia e poder e
que possibilita a participação” (BORDIGNON, 2004, p. 36).
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3 Formas de participação

O termo participação possui uma gama de sentidos que podem ser empregadas em diferentes
situações. Uma das palavras mais utilizadas no vocabulário político, como afirma Gohn (2007), esta
expressão é utilizada de acordo a época e a conjuntura histórica e se apresenta com variações
diversas atrelada à democracia, representação, organização, conscientização, cidadania e outras.

Diretamente relacionada à luta e reivindicações por ampliação de direitos e melhores condições de
vida, o conceito que essa palavra encerra se tornou popular entre estudantes e ganha força entre os
movimentos sociais (PATEMAN, 1992). Porém, entre os sentidos políticos possíveis para o termo em
questão, Gohn (2007) ressalta que embora possa ser associado ao processo de democracia,
“também pode ser utilizado como um discurso mistificador em busca da mera integração social de
indivíduos, isolados em processos que objetivam reiterar os mecanismos de regulação da sociedade,
resultando em políticas sociais de controle social.” (GOHN, 2007, p.14).

Gohn (2012) preconiza que a participação difunde-se num conceito mais amplo de cidadania que não
fica restrita ao direito ao voto, mas ao direito à vida. A Participação Cidadã, de acordo com Gohn,
“funda-se também numa concepção democrática radical que objetiva fortalecer a sociedade civil no
sentido de construir ou apontar caminhos para uma nova realidade social – sem desigualdades,
exclusões de qualquer natureza.” (2012, p. 8).

Deste modo, determinante também como meio de viabilização de estruturas políticas, entre as
principais teorias acerca da participação, segue, na perspectiva da ciência política e da sociologia
política, algumas formas de entender a centralidade desta expressão, enfatizada por Gonh (2007), a
saber: a concepção liberal, a corporativa, a comunitária, a autoritária, a revolucionária e a
democrático-radical.

3.1 Participação de concepção liberal

Gohn (2007) expõe que em face dos pressupostos básicos do liberalismo, que visa à constituição de
uma ordem social que garanta a liberdade individual, “[...] a participação objetiva o fortalecimento da
sociedade civil, não para que esta participe da vida do Estado, mas para fortalecê-la e evitar as
ingerências do Estado, seu controle [...]” (Gohn, 2007, p. 15). Na perspectiva das relações
capitalistas, a participação liberal baseia-se como forma de viabilizar a democracia, a partir da
ampliação de canais de informação de forma que os cidadãos consigam expressar suas ideias antes
que as decisões sejam tomadas.

3.2 Participação corporativa

Esta concepção relaciona-se também à liberdade individual, por isso é derivada da concepção liberal.
No entanto, esta forma de participação não segue à razão e interesses particulares, mas, sobretudo, à
condição determinada pelo espírito de identidade e concordância com determinada ordem social, e
possibilita ir além da questão individual e pressupõe o “bem-comum”. Gohn (2007, p. 16) argumenta
que “[...] esse bem-comum é o núcleo articulador dos indivíduos, portanto a razão do impulso para
participar está fora dos indivíduos, além dos seus interesses pessoais”.

3.3 Participação comunitária

Esta forma de participação, também considerada derivada da concepção liberal, porque a concebe
como expressão espontânea dos indivíduos, em que não se coloca as questões das diferenças de
classe, raças e etnias (Gohn, 2007), se caracteriza como forma institucionalizada de fortalecimento da
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sociedade, no que concerne à integração, no âmbito dos órgãos representativos, deliberativos e
administrativos do Estado. Este modelo de integração da sociedade pressupõe a fusão das esferas do
poder público com o privado.

3.4 Participação autoritária

Orientada para integração e para o controle social da sociedade e da política, segundo Gohn (2007, p.
17) é mais comum em regimes políticos autoritários, como o fascismo, mas também pode “[...] ocorrer
em regimes democráticos representativos como um derivativo, que é a participação de natureza
cooptativa”. Esta forma pode ocorrer nas políticas públicas quando esta advém de “cima para baixo” e
busca tão somente diluir os conflitos e conformar os atores sociais.

3.5 Participação democrática

Esta forma de participação pode ser subdivida em democrática revolucionária e democrática radical,
sendo que estas representam, “[...] a fusão das duas formas anteriores [...]”. Nas duas formas o
princípio da soberania popular é um pressuposto básico, porém, embora se oponham ao
corporativismo, persistem vícios da concepção liberal nesta forma de participação democrática, como
Gohn (2007, p. 17) afirma:

[...] que explicam a constituição de redes clientelísticas movidas pelo poderio
econômico ou de prestígio político, não ficam ausentes na concepção de
participação democrática, porque o principio básico é o da delegação de um
poder de representação, não importando a forma como foi constituída essa
representação. Defende-se o ideal liberal de competição no interior da
sociedade civil e afirma-se que, no interior do Estado, as hierarquias devem
ser respeitadas (GOHN, 2007, p. 17-18).

No que concerne à forma de participação democrática revolucionária esta é pautada pelos coletivos
organizados para lutar contra as várias formas de dominação e pela divisão do poder político. A
depender do contexto político, Gohn (2007) explicita que esta forma de participação poderá
acontecer,

[...] nos marcos de ordenamento jurídico em vigor, ou se desenvolver por
canais paralelos; ou ainda um misto das anteriores – utilizam-se os canais
existentes para reconstruí-los, sendo que a luta tem diferentes arenas: no
sistema político (especialmente no parlamento) e nos aparelhos burocráticos
de Estado (GOHN, 2007, p.18).

Ressalta-se que neste paradigma o sistema partidário é um ator fundamental, pois precisa formar
quadros qualificados para a participação nos espaços de poder.

A concepção democrático-radical, segundo Gohn (2007) tem por objetivo o fortalecimento da
sociedade para que viabilize caminhos que apontem para uma realidade que considere a pluralidade,
sem desigualdades e discriminações. Como força para combater o poder dominante e hegemônico,
acredita que o controle do poder implica redistribuição do poder nas mãos da comunidade.

Portanto, as experiências do coletivo de idosos, jovens, moradores de bairros e associações diversas
são importantes para esta forma de participação. Assim, o foco para o caráter plural da participação
da sociedade articula-se com o tema da cidadania no processo de participação popular e atribui aos

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/conselhos_na_gestao_da_educacao_e_suas_contribuicoes_a_consolidac.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.11-19,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



atores sociais a responsabilidade e compartilhamento de poder.

Em relação à participação nos conselhos escolares, Bordignon (2004) ressalta que a participação
demanda compromisso e identificação com o projeto educacional coletivo e esse compromisso origina
“do sentimento de pertença da escola a todos os cidadãos a quem ela diz respeito”. Assim acredita
que “só há efetiva participação e compromisso quando se estabelece a cultura do querer fazer- no
lugar do dever fazer.” (BORDIGNON, 2004, p. 37).

4 Formação dos conselheiros: em busca do fortalecimento da atuação

Uma das questões basilares para efetividade da atuação dos conselhos, que incide na qualidade da
participação, é a formação desses conselheiros.

As contradições existentes nos espaços de concretização da participação popular, configurados por
Santos; Aragão; Miranda (2013, p. 69) “[...] como bases do compartilhamento das decisões e do
poder”, representam sérios obstáculos para a gestão democrática dos Sistemas Municipais de Ensino
e, possuem nos Conselhos Municipais de Educação o espaço por excelência para superar tais
contradições e fortalecer o papel social dos Conselhos Gestores na construção das políticas
públicas.Dessa forma, a formação dos conselheiros municipais de educação, além de necessária, é
fundamental para que se construam e se consolidem políticas publicas de educação, capazes de
superar as fragilidades encontradas nos processos normativos dos sistemas municipais de ensino.

Sobre a formação dos Conselheiros escolares, é importante mencionar o Programa Nacional de
fortalecimento dos Conselhos escolares (PROCONSELHO). O Programa foi criado, pela Secretaria de
Educação Básica do Ministério da Educação em 2004, cujo objetivo foi a implantação e o
fortalecimento de conselhos escolares nas escolas públicas de educação básica nas cinco regiões do
país, envolvendo os sistemas de ensino públicos estaduais e municipais, por meio de sua adesão à
sistemática de apoio técnico, pedagógico e financeiro do Ministério da Educação (DOURADO, 2004).

Na Bahia, o Programa foi conduzido pela Universidade Federal da Bahia - UFBA, em 2010-2011.
Análises apontam para suas necessidades e desafios. Um desses desafios é a falta de significativo
envolvimento das Secretarias de educação na formação dos inscritos, “[...] há um descumprimento da
maioria das secretarias de educação acerca das atribuições como parceiro integrante dessa formação
(SANTOS, Et al. 2012, p.69). De 2012 para o atual momento, pós formação dos conselheiros (2010 e
2011), essa parceria foi fortalecida Como a Secretaria de Educação do Estado da Bahia tem
articulado e implementado as formações Apesar das debilidades, Dourado (2004) entende que

O Programa Nacional de Fortalecimento de Conselhos Escolares constitui-se
em avanço importante frente ao pragmatismo das políticas do governo para a
gestão escolar. Ao mesmo tempo, ao disputar espaço com programas
financiados pelo Banco Mundial, estruturados sob forte égide gerencial, pode
vir a ser secundarizado nas políticas e gestão das escolas no país. Tal
ambiguidade revela a dificuldade de se efetivar políticas, em âmbito nacional,
sem a garantia de relação com os sistemas de ensino e com os profissionais
da educação que aí atuam, bem como a adoção de políticas preconizadas por
agências e organismos internacionais, sem a devida mediação com o cenário
nacional (DOURADO, 2004, p. 937).

Diante das questões postas acima ressalta-se a compreensão de que é fundamental para o
fortalecimento da gestão democrática dos Sistemas Municipais e das instituições de Ensino um
processo consistente e permanente de formação dos conselheiros .
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No caso dos conselheiros municipais de educação, tais formações têm como escopo superar
situações de insuficiente conhecimento acerca do papel dos Conselhos e da atuação como
conselheiro municipal, reduzida escolaridade de alguns conselheiros, a tradição paternalista e
burocrática da gestão pública, incipiente cultura política e participação social nas decisões referentes
a implementação e avaliação de políticas públicas.

No âmbito da Secretaria Estadual de Educação do Estado da Bahia identifica-se que assume a
responsabilidade e oferece a formação dos Conselheiros Municipais de Educação é o Programa de
Apoio à Educação Municipal (PROAM), atual Coordenação de Apoio a Educação Municipal (COAM),
através da ação de formação dos Conselhos Municipais de Educação (PROAM/CME).

O PROAM surge no contexto de fortalecimento da política de descentralização e municipalização da
educação, preconizada pela Constituição de 1988, em seu Artigo 211 caput e § 4º:

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão
em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a
assegurar a universalização do ensino obrigatório (BRASIL, 2012).

A descentralização política e administrativa está associada ao processo de municipalização do ensino
e consiste na transferência, para o poder local, de responsabilidades que possam garantir melhoria no
atendimento e na qualidade do ensino público em função da sua organização como Sistema Municipal
de Ensino e as estreitas relações com os demais entes federados, mediante os regimes de
cooperação e colaboração.

Considerando a necessidade de fortalecer as ações do regime de colaboração entre o Estado e
municípios, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, por meio da Superintendência de
Acompanhamento e Avaliação do Sistema Educacional, instituiu no ano de 2007, na Coordenação de
Políticas Educacionais, o Programa de Apoio à Educação Municipal (PROAM). A minuta do projeto de
constituição do PROAM aponta para o desafio desse processo de fortalecimento:

O maior desafio da educação hoje está no nível municipal, ainda que se possa
dizer que toda a educação no país seja desafio ingente. Dessa maneira, a
Superintendência de Gestão Acompanhamento, Avaliação e Informações do
Sistema Educacional – SUPAV reconhece que é papel da SEC desenvolver
estratégias para integração e melhoria da qualidade da educação, prestando
atendimento aos municípios, de forma a assegurar uma distribuição
proporcional de responsabilidades, fortalecendo, assim, a colaboração entre
Estado e municípios. Nessa conjuntura, nasce o Programa de Apoio a
Educação Municipal – PROAM como um instrumento articulador e incentivador
para uma educação pública de qualidade no Estado da Bahia (BAHIA, 2007, p.
03).

Dentre as ações sob a responsabilidade do PROAM se encontram as que estão descritas no quadro
abaixo.

AÇÃO DESCRIÇÃO

Projeto de Assessoramento à
Elaboração de Plano Municipal de
Educação (PME)

Tem como responsabilidade o assessoramento e
elaboração do PME, por meio de visitas técnicas e
acompanhamento a distância à equipe técnica das
secretarias municipais de educação (SME)
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Projeto de Assessoramento à
Reestruturação de Secretarias
Municipais de Educação

Assessora a elaboração da Lei de Reestruturação,
Regimento Interno e Memorial das SME, por meio de
visitas técnico-pedagógicas e acompanhamento a
distância à equipe técnica da secretaria municipal de
educação

Programa de Formação Continuada
para Gestores escolares

Programa de formação continuada de gestores escolares
das redes estadual e municipais, em parceria com o
CONSED e MEC/FNDE

Projeto de Monitoramento e
acompanhamento do Plano de
Ações Articuladas – PAR

Assessora os municípios na elaboração do diagnóstico da
educação municipal e execução das ações do PAR, em
parceria com o ISP/UFBA e FNDE/MEC, oportunizando
a captação de recursos e adesão a programas e projetos
do Governo Federal

Projeto de Fortalecimento dos
Conselhos Municipais de Educação
(CME)

Consiste em realizar formação de conselheiros
municipais de educação e acompanhamento junto aos
Conselhos Municipais de Educação nos municípios,
fortalecendo a atuação dos mesmos.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Programa de Apoio a Educação Municipal/SEC (2011).

Ao observar algumas das ações desenvolvidas pelo PROAM, se percebe que elas convergem para o
aspecto da gestão do Sistema Municipal do Ensino e trazem consigo a necessidade de planejamento
e organização do mesmo. Neste momento, é fundamental que este processo ocorra com a
participação direta e efetiva dos cidadãos para que se garanta uma gestão democrática da educação
nos municípios, se constituindo o Conselho Municipal de Educação o espaço essencial para tal
construção.

Os Conselhos Municipais de Educação passaram a receber atenção do PROAM a partir de 2011 com
a estruturação do projeto PROAM/CME, que passou a desenvolver ações voltadas para fortalecer os
Conselhos por meio da formação de conselheiros e acompanhamento dos mesmos, como se pode
observar na minuta do Projeto:

Sabe-se que se constitui tarefa árdua, mas igualmente desafiadora desenhar,
organizar e programar ações efetivas essenciais para a modificação do pensar
e fazer educação num Estado geograficamente, e, por conseguinte,
culturalmente singular. E baseado nesses propósitos de melhorias, de
qualidade educacional e sucesso escolar que surge vinculado ao PROAM o
Projeto de Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Educação tendo como
finalidade desenvolver ações de assessoramento técnico para implantação,
formação e acompanhamento in loco que contribuam para a efetivação das
atribuições do Conselho Municipal de Educação e, consequentemente, com a
democratização da gestão educacional estabelecendo sempre como foco a
aprendizagem do estudante (BAHIA, 2011, p.04).

O Projeto de Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Educação, desenvolvido pelo
PROAM/CME desde o ano de 2012, aponta para o horizonte de consolidação da gestão democrática
da educação nos municípios do Estado da Bahia.

Considerações finais

Em um contexto em que o liberalismo ainda busca impor seus pressupostos de liberdade individual,
as formas de participação nos últimos anos são alargadas, por meio do incentivo à implementação
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dos Conselhos e da formação de Conselheiros para a participação social. Ainda que incipientes,
constitui-se um caminho para a efetivação da gestão das políticas públicas, que oportuniza à
sociedade uma maior participação, melhor organização e execução de políticas locais, tendo em vista
as suas reais demandas.

Tendo em vista o contexto político brasileiro atual, pós golpe parlamentar, verifica-se retrocessos nos
espaços de participação social e um desmonte do Estado de bem-estar. Nesse sentido, há que se
comprometer com as conquistas advindas do processo de redemocratização e a abertura para
participação popular na gestão das políticas públicas, para que a democracia brasileira não desfaleça.
Albuquerque e Meneses (2017) pontuam que temos que

resistir ao golpe instaurado e recomeçar a retomada da democracia por meio
da ativação das lutas concretas, imanentes dos trabalhadores, dos
movimentos sociais, da construção de uma cidadania ampla, contrapondo-se
ao dualismo estrutural que nos modelou, onde a cidadania é prerrogativa de
poucos, a subcidadania,, infausto “destino” das maiorias trabalhadoras.
(ALBUQUERQUE E MENESES, 2017, p. 35).

Em relação aos Conselhos na gestão da educação, há de se reconhecer a existência de um longo
caminho a ser trilhado para que se alcance o que se espera da devida atuação dos conselhos, seja
ele municipal ou escolar, as contribuições necessárias para viabilização de uma educação pública de
qualidade social que garanta a emancipação social e política dos cidadãos.

Para consolidar o fortalecimento dos espaços coletivos de participação popular junto ao Estado
brasileiro é fundamental que haja um processo contínuo e ininterrupto de formação de conselheiros,
haja vista que a função precípua dos mesmos exige a interpretação das leis que constituem o Sistema
Municipal de Ensino, bem como, construção os diálogos necessários para o fortalecimento das
políticas públicas municipais de educação.

Por fim, percebe-se que há uma necessidade de estreitar a interação dos Conselhos Municipais de
Educação com os Conselhos Escolares como uma forma de aproximar a concepção e estrutura da
política pública (discutida no Conselho Municipal) com a efetivação da mesma, que ocorre na escola e
é acompanhada pelos Conselhos escolares.
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