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RESUMO 
 
 
 

Este estudo aborda a implementação do Conselho de Controle Social do FUNDEF no Município 

de Parnamirim/RN, no que concerne à participação dos seus representantes no acompanhamento 

(poder de decisão) dos recursos, diante da política governamental de descentralização, 

desencadeada na década de 1990, visto que o processo de descentralização requer a participação 

da sociedade nas decisões no interior das instituições educativas e representa o modo mais 

“eficiente” de encaminhar os problemas que dificultam as ações da gestão educacional. Para 

isso, configurou-se a criação dos Conselhos gestores no Brasil, a partir da década de 1980, 

destacando-se, as suas características peculiares, contextualizadas. Tem o intuito de suscitar 

questões pertinentes à temática da participação de membros representativos de órgãos 

colegiados, evidenciando o poder de decisão desses, no controle dos recursos públicos. Tomou 

como referencial teórico-metodológico a literatura que trata da participação e poder de decisão 

do Conselho de Controle Social do FUNDEF, bem como as diretrizes políticas que 

regulamentam o referido Conselho. Utiliza como procedimento de coleta de dados a entrevista 

semi-estruturada e análise das Atas de reuniões para compreender os aspectos empíricos da 

implantação do Conselho no citado Município, tendo em vista que o processo eleitoral 

configurado no ano de 2003, apresenta-se como uma inovação, pois os conselheiros são 

indicados pelos representantes do Poder Público local (no caso a Secretária Municipal de 

Educação). Os resultados da pesquisa indicam que os representantes sentem dificuldades, em 

acompanhar o montante de recursos do FUNDEF, particularmente no que concerne às sobras 

financeiras de recursos (rateio). Por fim, enfatiza a importância da democratização das relações 

entre o Estado e a sociedade civil, elucidando e suscitando reflexões como: participação 

democrática no controle dos recursos públicos para educação, gestão educacional e mobilização 

da sociedade civil no acesso aos bens públicos e culturais aos quais o cidadão tem direito. 

 
 
 
Palavras-chave: Conselho. FUNDEF. Participação. Poder de decisão.  
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ABSTRACT 

 

 

This study board the FUNDEF social control council implementation in Parnamirim/RN city, 

concerning their representatives participation in the accompaniment (decision power) in resort, 

in front of governmental politics of decentralization, unleashed in 90´s, seen in decentralization 

process needs the society participation in decisions of educative institutions   and represent an 

“efficient” way of solve the problems difficult the educational management actions. For this, the 

council creation of Brazil manager configure, since the 80´s, detaching, and the single 

characterizing, in actual context. The objective is raise pertinent questions of thematic of 

representatives members participation of collegiate organs, evidencing the decision power of 

these, in public resource control. The theory-methodological referential the literature treat the 

participation and power decision of FUNDEF social control decision, such as politics directrix 

that rules this council. It utilizes as proceeding of collecting data the semi-structured interview 

and analyze of meeting register to understand the empirics of council implantation in this city, in 

view of that the electoral process configured in 2003, showed as a innovation, because the 

counselor is indicated by the local public power representatives (in this case the education 

municipal secretary). The research result show the representatives have difficult, to accompany 

the FUNDEF resources amount, particularly in concern in the financial resources (ratio) over 

plus. Finally, emphasize the importance of democratization in the relations between the state 

and civil society, elucidating and exciting reflections a: democratic participation in control of 

public recourses for education, educational management and civil society mobilization in access 

of public and cultural cash which the citizen has rights. 

Key-words: Council. FUNDEF. Participation. Decision power.  
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  
 

 
Delimitando o objeto de estudo 

 
 
 A política educacional brasileira, ao longo dos anos, particularmente nas décadas de 

1980 e 1990, enfatiza a participação e poder de decisão da sociedade civil1 no controle da gestão 

pública. Diante disso, nos propomos, nesta dissertação, analisar o Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino e de Valorização do Magistério) no Município de Parnamirim, localizado no Estado do 

Rio Grande do Norte, investigando a atuação dos segmentos representativos no 

acompanhamento dos recursos destinados ao Ensino Fundamental. Detemo-nos a compreender 

o Conselho no Município em apreço, desde sua criação no ano de 1998, até a atualidade, sendo 

evidenciados três mandatos, desse órgão Colegiado.  

 Sabemos que a perspectiva de criação do Conselho no interior da gestão pública advém 

do princípio de descentralização, intensificado a partir da década de 1980, tanto por parte do 

Estado quanto como anseio da própria sociedade civil que reivindica a participação nas decisões 

políticas. Nesse contexto, a sociedade civil aparece como co-responsável pela tarefa educativa. 

Para Davies (2003, p. 505) a criação dos Conselhos é “resultado do movimento de vários 

segmentos da sociedade no sentido de controlar o Estado e, assim democratizá-lo, atribuindo a 

tais conselhos muitas virtudes e poder”. No entanto, o sentido da formação dos Conselhos se 

esvazia quando não atende à demanda de democratização das relações na esfera pública, 

realidade vivenciada a partir da década de 1990, restringindo os órgãos colegiados a 

instrumentos de delegação de poderes à sociedade, de acordo com os interesses do Estado. 

Nesse período, a sociedade civil vem sendo conclamada, inclusive em documentos 

oficiais, a assumir parcela das responsabilidades que antes eram de competência do Estado, 

constituindo-se atualmente, na estratégia de descentralização. Seguindo-se o princípio da 

                                                 
1 De maneira bem específica no transcurso deste trabalho consideramos a sociedade civil na perspectiva de 
Gramsci, pois a reconhece como organizações privadas – aparelhos privados de hegemonia. Coutinho (1999, p. 
127) fazendo alusão a concepção de Gramsci, afirma que: “a sociedade civil, formada precisamente pelo conjunto 
das organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias, compreendendo o sistema escolar, as 
Igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, as organizações profissionais, a organização material de cultura 
(revistas, jornais, editoras, meios de comunicação de massa), etc”. 
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responsabilidade compartilhada, as atribuições governamentais são divididas entre as instâncias 

sociais, tais como: sociedade civil, poder público e iniciativa privada. De acordo com Abranches 

(2003, p. 29):  

 

 

Assim, no início da década de 1990, assistimos a um movimento inédito de 
formulações de propostas que interferiram na administração do sistema 
educacional em seus vários níveis, considerando que estas são realizações 
justificadas pela necessidade de responder aos apelos da sociedade civil em 
suas demandas pela educação e pela necessidade de atender às demandas 
econômicas ditadas pelas transformações ocorridas no mundo do trabalho. 

 

 

As mudanças nas relações entre o Estado e a sociedade decorrentes, sobretudo, do 

processo de globalização têm exigido a modernização do sistema educacional para atender aos 

anseios do capital. Nessa perspectiva, propõe-se a racionalização dos recursos financeiros 

direcionados à educação, ajustando-os às novas proposições gerenciais utilizadas no âmbito 

empresarial. Essa lógica considera que a educação tem o papel de auxiliar o desenvolvimento 

econômico via contenção de gastos e preparação de mão-de-obra mais qualificada, produzindo, 

portanto, mais rentabilidade e produtividade. Conforme Arroyo (1978, p. 41): 

 

 

O argumento apresentado para justificar a crescente racionalização do 
processo educacional tem sido a necessidade de modernização do sistema 
escolar. As teorias recentes da modernização têm confundido modernizar com 
universalização do cálculo racional e outros valores que são específicos de um 
modo de produção e organização social.  

 

 
No limiar do século XXI, entretanto, mantém-se essa função da educação acrescida do 

seu papel de melhoria da qualidade de vida e de consolidação dos valores democráticos, sendo 

esse um dos temas que subsidiaram as reformas educacionais, na década de 1990. Ocorre, pois, 

uma propagação de valores democráticos, primordialmente no campo ideológico, por parte do 

Estado, no que concerne ao envolvimento da sociedade civil via participação nas decisões de 

interesse coletivo. Para Abranches (2003, p. 41): 
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No discurso estatal, a democracia é entendida como um regime político eficaz, 
baseado na idéia de cidadania organizada em partidos, na rotatividade de 
governantes e nas soluções técnicas (e não políticas) para os problemas 
sociais. A democracia e a participação são colocadas em um jogo ideológico, 
que tem como função negar a diferença, ocultar questões políticas e oferecer 
uma imagem ilusória da comunidade com referência no Estado. Mais uma vez, 
a democracia é formal, e não concreta; e a ideologia se põe a serviço da 
dominação social e política de indivíduos, caracterizando a democracia como 
algo que se realiza na esfera do Estado.  

  

Consideramos, ainda, que essas reformas educacionais foram implantadas em meio a um 

programa de ajuste estrutural desenvolvido no Brasil nos anos de 1990, orientado pelos 

organismos financeiros internacionais – Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. 

Nesse período, as reformas de educação com teor semelhante estavam em curso nos diversos 

países da América Latina. Embora fossem elaboradas em diferentes circunstâncias, tinham 

como objetivo comum tornar os sistemas educacionais mais eficientes, capazes de enfrentar o 

impacto da revolução tecnológica que ocorria no processo produtivo e suas repercussões nas 

áreas econômicas, políticas e sociais em escala mundial.  

 

 

Se quisermos compreender as estratégias que o projeto neoliberal no Brasil 
tem reservadas para a educação, é importante também compreender que esse 
processo é parte de um processo internacional mais amplo. Numa era de 
globalização e de internacionalização, esses projetos nacionais não podem ser 
compreendidos fora de uma dinâmica internacional (SILVA, 1995, p.14). 

 

 

Durante o primeiro Governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998) expressaram-

se as orientações dos organismos internacionais, implementando-se as diretrizes da política 

neoliberal, que primavam pela integração submissa à economia globalizada e à abertura 

econômica sem restrições. Segundo Mattoso (1999, p. 115):  

 

 

O primeiro governo FHC (1995-1998) apostou todas suas fichas na 
modernidade supostamente virtuosa da desregulamentação da concorrência e 
da globalização internacional. Para FHC e seu governo, esta modernidade 
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geraria uma nova dinâmica na economia internacional, [...] com uma nova era 
de avanços da razão e da técnica, sem ganhadores ou perdedores, de per se 
benéfica ao país. Por outro lado, acreditavam que, para serem absolutamente 
modernos, bastava integrar o país rapidamente a esta economia internacional. 
Para tanto, consolidaram a abertura comercial e financeira iniciada por Collor 
[...]. 

 

 

Seguindo o modelo econômico neoliberal a política educacional foi subsidiada pela 

Reforma do Estado, tendo como marco a descentralização dos processos: administrativo, 

pedagógico e financeiro. Dentre as propostas de reforma na área educacional evidenciamos a 

Emenda Constitucional nº. 14 que modificou artigos da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

Como conseqüência, a Lei nº. 9.424/96 (BRASIL, 1996b) criou o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento e de Valorização do Magistério – FUNDEF. Esse Fundo, que passou a ter 

vigência a partir de 1998, obriga os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a destinarem, até 

2006, pelo menos 60% do percentual constitucional mínimo de 25% (que correspondem a 15%) 

da receita de impostos, ao Ensino Fundamental. 

O FUNDEF, como estratégia de financiamento da educação, evidenciou a influência das 

políticas mundiais de orientação do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, 

imprimindo a racionalização dos recursos, reduzindo a participação do Estado com recursos 

para educação. Assim, entendendo essa influência, o princípio da descentralização apresenta-se 

como solução viável para os intentos de redução de gastos na área social, particularmente na 

educacional. Argumenta Bianchetti (1996, p. 103) que: 

 

 

A descentralização, como estratégia de eficiência administrativa e de redução 
de custos, é considerada como um valor universal, baseado no princípio da 
eficácia dos controles nas unidades menores, em contraposição ao aparelho 
burocrático que seria gerado em estruturas maiores. 

 

 

Nessa perspectiva, as mudanças que ocorreram no campo educacional exigiram a 

transferência de responsabilidades, conclamando a participação da sociedade civil na 

fiscalização da gestão pública, fato que permitiria a inclusão de outros atores sociais, sendo co-

responsáveis pelo desenvolvimento do sistema educacional. Conforme evidenciamos, foram 



 19
      

 

criados mecanismos de participação, envolvendo os beneficiários da educação pública e gratuita 

em ações decorrentes da política nacional de educação e do poder municipal.  

Essa participação, nos últimos anos, vem sendo concebida como forma de atender 

interesses diversos seja em âmbitos amplos ao beneficiar uma sociedade, ou mesmo para 

ratificar proposições do próprio Estado, o qual determina os limites dos processos participativos. 

Em anos anteriores, precisamente no século XVIII, a perspectiva da participação já era 

defendida (mesmo em outras circunstâncias). Rousseau (1978), por exemplo, afirmava que a 

participação deveria alcançar patamares plenos, considerando sus efetiva abrangência no campo 

individual e direto de cada sujeito, no processo de tomada de decisão em questões de caráter 

coletivo. Rousseau (1978) defende, ainda, a concepção denominada Vontade geral como um 

mecanismo que conduz o sujeito a perceber não só seu interesse particular e imediato, visto que 

salienta o caráter educativo da participação ao considerar seus efeitos, principalmente, no campo 

psicológico, concluindo que quanto mais o sujeito participa mais apto estará a tomar decisões 

acertadas e autônomas. Tal sujeito, coerentemente, tornar-se-á capacitado a ser seu “próprio 

senhor”. 

De forma um pouco diferenciada Mill (apud PATEMAN, 1992) defende a participação 

em cooperações (instituições populares participativas) essencialmente no nível local, pois 

entende que só desse modo o sujeito pode aprender o verdadeiro sentido da democracia e, 

posteriormente, ampliá-la, evidenciando a função integrativa da participação no sentido de 

tornar os sujeitos mais próximos para resolver questões de cunho coletivo. Desse modo, Mill 

(apud PATEMAN, 1992, p. 45) diz: “Toda a situação se modifica, no entanto, quando o 

indivíduo pode tomar parte de assuntos públicos; [...] via o indivíduo sendo “forçado” a ampliar 

seus horizontes e a levar em consideração o interesse público”. 

Em sentido complementar, a teoria de Cole (apud PATEMAN, 1992) evidencia a 

necessidade dos sujeitos atuarem em organizações para satisfazer suas necessidades. Por isso, 

sugere a formação de um conjunto de instrumentos de participação em âmbito local.  Cole (apud 

PATEMAN, 1992, p. 53) esclarece que: “produz uma teoria de associações. Sociedade, como 

definida [...] é um complexo de associações que se mantêm unidas pelas vontades de seus 

membros”. Somente a integração dos sujeitos em associações colegiadas poderiam derrubar 

estruturas hierárquicas, e assim prevalecer o interesse coletivo dos membros inseridos e 

beneficiar a outros.    
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Diante dos pressupostos que evidenciam a relevância da participação para emancipação 

do sujeito, variam os conceitos e mecanismos de acordo com as necessidades sociais 

(individuais e coletivas) em diversos momentos históricos. É importante destacar as condições 

subjetivas que induzem à ampliação de processos participativos. Ammann (1977, p. 24) nos diz 

que: 

 

 

[...] a participação carece de requisitos que também dependem da área psico-
social do indivíduo. Esses requisitos, dentre os quais destacamos pela sua 
relevância, a informação, a motivação e a educação para participar, agem 
sobre os indivíduos, tornando-os mais inclinados ou menos inclinados ao 
processo participativo. 

 

 

De acordo com Ammann (1977) a participação pode ser propiciada pela inclusão de 

sujeitos em estruturas colegiadas. Contudo, são necessárias condições subjetivas no âmbito 

individual, primeiramente essenciais à atuação que, posteriormente, podem repercutir em 

contextos sociais mais amplos. Viabiliza-se, desse modo, o poder de decisão dos sujeitos do 

campo individual com o intuito maior de refletir na coletividade social. No momento em que os 

sujeitos possuírem todas as condições favoráveis (validade das oportunidades e dos 

instrumentos) necessárias ao exercício de sua participação haverá, de forma efetiva, a 

democratização das relações, particularmente, na esfera pública.   

A importância configurada aos Conselhos possibilita a necessidade de os sujeitos 

envolvidos reconhecerem e assumirem seu poder de exercer influência em diversas decisões 

que, certamente, afetarão a vida de outros sujeitos. Diante disso, precisamos compreender as 

dimensões estabelecidas pelo poder, ou mesmo determinadas, no interior de órgãos colegiados. 

Nesses órgãos surgem relações conflituosas em que sujeitos se envolvem, utilizando-se dos 

recursos do poder à sua disposição para modificar o comportamento dos demais, de acordo com 

seus interesses particulares. Para Bobbio et al. (1998b, p. 934) a relação de poder entre os 

homens apresenta características específicas: “[...] em linha de princípio, o Poder sobre o 

homem é sempre distinto do Poder sobre as coisas. E este último é relevante no estudo do Poder 

social, na medida em que pode se converter num recurso para exercer poder sobre o homem”.  
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Nesse sentido, o sujeito pode utilizar-se de recursos de poder à sua disposição 

(argumentação oral, riqueza, dentre outros) para manipular o comportamento dos demais. Nas 

estruturas colegiadas esses recursos podem ser utilizados para reprimir a participação, 

permitindo que as decisões sejam restritas e favoreçam aos detentores dos recursos, os quais 

possuem uma considerável manipulação, geralmente de origem ideológica.  

Em outro contexto, Foucault (1984) considera o poder como um mecanismo propagado 

em rede, criado por práticas sociais, regulamentando determinadas idéias que podem configurar-

se em regime da verdade. Com isso, o poder não é cedido ou mesmo trocado, mas exercido em 

ação recíproca entre os sujeitos, uma relação de força. Segundo Foucault (1984, p. 183) o poder: 

 

 

[...] não é algo que se possa dividir entre aqueles que o possuem e detêm 
exclusivamente e aqueles que não possuem e lhe são submetidos. O poder 
deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que só 
funciona em cadeia. [...] nunca é apropriado como riqueza ou um bem. 

    

 

Com essa concepção, os Conselhos seriam instâncias de poder que não se limitam 

apenas a submissões impostas pelo Estado ou representantes do poder público, representam 

mecanismos de compreensão e de contestação da realidade na qual se inserem. Em 

conseqüência, os sujeitos que compõem esse órgão devem utilizar-se dos recursos de poder à 

sua disposição, no intuito de promover a efetivação de sua emancipação enquanto sujeito 

coletivo que luta pelo direito de envolver-se em questões de interesse público. 

 A sociedade civil carece participar, principalmente, do processo de decisão dos órgãos 

colegiados atuantes nas estruturas administrativas do Estado e da escola, visto que essas 

estruturas definem e produzem os rumos da vida, em coletividade. Porém, muitas vezes, não são 

oferecidas condições favoráveis à promoção da participação social, pois, aos representantes do 

órgão colegiado impõem-se aparatos legislativos ou restringem-se às atuações nos processos 

decisórios, privando seus representantes da liberdade de opinar. No caso do Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, no Município de Parnamirim/RN, esse 

aspecto é observado, principalmente, quando relacionado ao planejamento da utilização dos 

recursos.  
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 Os conselhos gestores, de um modo geral, devem retomar suas bases de sustentação nos 

movimentos sociais da década de 1980 para que possam tornar-se instituições que primam pelo 

interesse coletivo de um determinado grupo que luta por justiça social e direitos que lhes foram 

negados. Isto é, a participação no processo de decisão da gestão pública ou mesmo educacional.   

 Pretendemos refletir sobre as formas pelas quais o Conselho de Controle Social do 

FUNDEF, em uma realidade específica (Município de Parnamirim/RN), conduz à participação 

da sociedade civil, considerando seu poder de decisão, pois elas podem expressar práticas e 

concepções no campo educacional. Ressaltamos, outrossim, que nos limites desse trabalho, 

esperamos ampliar discussões e apontar caminhos acerca da temática da participação de 

segmentos da sociedade no acompanhamento e controle dos recursos públicos para a educação, 

na esfera local. 

 
 

Objetivos da pesquisa 
 

 A proposta teórico-metodológica que delineou nossos estudos nos induz a identificar o 

processo de implantação e desenvolvimento das ações do Conselho de Controle Social do 

FUNDEF, no Município de Parnamirim/RN. Nesse sentido, temos como objetivo geral: analisar 

a participação e poder de decisão dos representantes do Conselho de Controle Social do 

FUNDEF, em Parnamirim/RN, diante das ações desencadeadas no processo de 

acompanhamento e controle dos recursos financeiros destinados ao Ensino Fundamental. 

 Para o delineamento integral da pesquisa e entendimento das peculiaridades relacionadas 

às categorias de análise (participação e poder de decisão) elencamos os seguintes objetivos 

específicos: 1) compreender as diretrizes da política educacional brasileira, caracterizada por 

orientações descentralizadoras na década de 1990, que norteiam a perspectiva de 

democratização das relações na esfera pública; 2) avaliar a participação e poder de decisão no 

que concerne à formação do Conselho; 3) analisar o processo de implementação do Conselho 

ante a proposta participativo-democrática no Município de Parnamirim/RN; 4) identificar a 

participação dos segmentos representativos do Conselho referentes ao poder de decisão de seus 

membros no Plano de Atuação do Município, como mecanismo de ampliação dos espaços 

democráticos frente ao sistema municipal educacional. 
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Caminhos percorridos 
 
 

A investigação delineada no presente trabalho constitui, inicialmente, de um estudo 

exploratório de cunho qualitativo que propõe relacionar a fundamentação teórica e os caminhos 

empíricos percorridos. O estudo foi aprimorado no decorrer do processo da pesquisa, a partir das 

necessidades internas e externas. Bogdan e Biklen (1994, p. 90) argumentam que a pesquisa é 

desenvolvida em etapas: “[...] de uma fase de exploração alargada passam para uma área mais 

restrita de análise de dados coligidos”. 

Procuramos seguir a perspectiva do materialismo histórico dialético na compreensão do 

objeto de estudo, com análises baseadas no concreto real e em suas múltiplas determinações, 

fundamentadas em reflexões teóricas as quais visam subsidiar os processos reais produzidos 

pelos sujeitos. Para Marx e Engels (1980, p. 26): “[...] É a partir do seu processo de vida real 

que se representa o desenvolvimento dos reflexos e das repercussões ideológicas deste processo 

vital”. No marxismo a dimensão histórica é tratada como essencial, bem como representa um 

modelo explicativo na determinação do concreto real. De acordo com Barbosa (1989, p. 146): 

“A dimensão histórica desse materialismo decorre exatamente do fato de ele assumir que a 

produção historicamente diversa da vida material é condicionada, em geral, à produção da vida 

social, política e espiritual”.  

Na realidade social da pesquisa, configurada em uma realidade específica (Município de 

Parnamirim/RN), tivemos a oportunidade de perceber as contradições e conflitos que estão 

sendo configurados e são transformados historicamente na própria definição do objeto de 

estudo. Diante disso, ao realizar uma pesquisa social no campo educacional pretendemos 

desenvolver uma “atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, 

fazendo uma combinação particular entre teoria e dados” (MINAYO, 1999, p. 23). 

A partir do modelo qualitativo de análise que permite considerar a realidade em um 

contexto social, político e econômico referenciamos o objeto de estudo, visto que, nos 

preocupamos com o processo da pesquisa em sua totalidade e não apenas com os resultados ou 

produtos. Por isso, definimos nossa pesquisa como qualitativa, pois nos detemos à qualidade das 

informações (dados), embora utilizemos métodos quantitativos na elaboração de gráficos. 

Bogdan e Biklen (1994, p. 90) assim, indicam a importância da abordagem qualitativa no 

processo de pesquisa. 
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[...] a abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja 
examinado com a idéia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para 
constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais 
esclarecedora do nosso objeto de estudo. 

 

As informações foram pesquisadas em fontes diversas: em documentos, junto às pessoas, 

em observação direta de eventos que pudessem mostrar a multiplicidade do objeto da 

investigação. Como propõem Lüdke e André (1988, p. 11) a pesquisa qualitativa “supõe o 

contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 

investigada”. O contato do pesquisador torna-se essencial para a compreensão do objeto de 

estudo em sua totalidade e suas nuanças durante um processo histórico e social nas interações 

cotidianas, e não apenas em um determinado momento. Com a finalidade de considerar o objeto 

de estudo em sua perspectiva histórica, foram analisadas as Atas de reuniões para 

compreendemos as características que as compõem e formam a situação do passado – criação do 

Conselho, até o momento presente. Caracterizamos um estudo de caso na perspectiva dos 

autores citados por ter esta uma função primordial na observação detalhada de um contexto ou 

sujeitos da pesquisa, bem como em fontes de documentos ou de um acontecimento peculiar. 

Conforme apontam Bogdan e Biklen (1994, p. 90) o detalhamento da pesquisa se dá: 

 

 

[...] investigando como se deu o seu aparecimento, como decorreu o seu 
primeiro ano, que modificações se operaram ao longo do tempo, como se 
encontra actualmente (se ainda se encontra em funcionamento) ou as razões 
pelas quais foi encerrada. 

 

 

Na investigação, ainda tentamos obter uma interpretação significativa do objeto, 

considerando o contexto e as condições sociais de sua existência. Lüdke e André (1988, p. 19) 

definem como uma das características primordiais do estudo de caso:  
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[...] os estudos de caso buscam retratar a realidade de forma completa e 
profunda. O pesquisador procura revelar a multiplicidade de dimensões 
presentes numa determinada situação ou problema, focalizando-o como um 
todo. Esse tipo de abordagem enfatiza a complexidade natural das situações, 
evidenciando a inter-relação dos seus componentes. 

 

 

Na fundamentação teórica (revisão de literatura) do objeto de estudo consideramos as 

modificações configuradas no cenário nacional na década de 1990, os quais promoveram 

significativas transformações no campo educacional, exigindo uma reforma na educação e 

priorizarando medidas, tais como: transferência de responsabilidades (particularmente dos 

recursos financeiros), focalização de programas, eficiência e eficácia da gestão da escola, dentre 

outras.  

Nessa conjuntura, evidenciamos aspectos significativos como o processo de 

descentralização definido pelo Estado, que impôs a redistribuição de responsabilidades 

(anteriormente centralizadas) entre as Unidades Federadas, instituições políticas e sociedade 

civil. Segundo Peroni (2003, p. 73): 

 

 

Nos anos 1990, ocorreu a mudança dessa centralidade, passando-se a enfatizar 
a qualidade, entendida como produtividade, e o eixo deslocou-se para a busca 
de maior eficiência e eficácia via autonomia da escola, controle de qualidade, 
descentralização de responsabilidades e terceirização de serviços.  

 

 

Esse contexto tem subsidiado a política educacional brasileira gestada desde a década de 

1990, e dentro dessa perspectiva, ressaltamos a importância da participação e poder de decisão 

de segmentos representativos da comunidade escolar – pais de alunos, professores, funcionários, 

membros do sindicato de professores – no processo de democratização das relações na esfera 

governamental, analisando o Conselho de Controle Social do FUNDEF como estratégia de 

relação entre Estado e sociedade na fiscalização de políticas públicas de educação.  

A partir dessas formulações teóricas, da revisão de literatura no desenvolvimento da 

investigação tomamos como categorias de análises: a participação e poder dos sujeitos em 

processos decisórios.  
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A participação, ao longo dos anos, vem sendo definida e conceituada de diversas formas. 

Rousseau (1978) considera o efeito educativo e psicológico da participação nas instâncias das 

relações sociais, particularmente, em estruturas colegiadas que definem uma vontade geral. Os 

processos participativos são entendidos como uma necessidade humana definida pelas 

circunstâncias sociais de um dado contexto histórico (BORDENAVE, 1983).  Por isso, existem 

condições subjetivas (informação, motivação, educação para participar) que induzem a 

qualidade da participação dos sujeitos em processos decisórios (AMMANN, 1977). 

Compreende-se, portanto, a participação como processo sócio-histórico cultural (DEMO, 2001), 

conquistado pelos próprios sujeitos (se for delegado não é participação), um constante vir a ser, 

fazendo-se cotidianamente nas relações sociais.  

O poder de decisão está relacionado à capacidade de o sujeito utilizar os recursos do 

poder da melhor forma na busca de seus interesses ou na manipulação do comportamento de 

outros. No entanto, esses recursos do poder não existem por si só, existem apenas nas relações 

entre os homens. Segundo Bobbio et al. (1998b) “[...] o poder social não é uma coisa ou a sua 

posse: é uma relação entre pessoas”. Foucault (1984) considera a multiplicidade dos discursos 

relacionando-os com as múltiplas estratégias que os sujeitos podem utilizar na articulação poder 

e saber e manipular os discursos de outros. Assim, procuramos compreender os aspectos 

relacionados às circunstâncias que influenciam o processo decisório do Conselho de Controle 

Social do FUNDEF em Parnamirim/RN.  

Tais categorias de análises associam-se às discussões desencadeadas em nível global e às 

específicas formuladas no campo empírico, sendo subsidiada, ainda, pela política educacional 

brasileira definida de acordo com perspectivas neoliberais, desde a década de 1990. Com essa 

compreensão investigamos, em uma realidade específica, Parnamirim/RN, a participação e 

poder de decisão de membros do Conselho de Controle Social do FUNDEF. Diante da 

importância desse Conselho consideramos o seu contexto, ou seja, a atuação e dinâmica de 

funcionamento no Município, com o intuito de entender as relações existentes entre uma 

realidade específica tomada como campo de investigação e a fundamentação teórica sobre o 

tema.  

De acordo com Lüdke e André (1988, p. 01): “[...] para se realizar uma pesquisa é 

preciso promover o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre 

determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele”. 



 27
      

 

Dentre as fontes de coleta de dados utilizamos a pesquisa documental, tendo como 

referência para as análises: Regimento Interno, as portarias, leis e atas de reuniões do Colegiado 

de Parnamirim/RN (registro de 47 atas). Por meio desses documentos, particularmente, as atas 

de reuniões identificamos: a organização do Conselho; o conteúdo das deliberações; os 

principais assuntos discutidos nos encontros. Detectou-se, também, os segmentos que mais 

interferem nas decisões, dentre outras evidências. Assim, confrontamos os depoimentos dos 

entrevistados com as informações registradas em atas, identificando, a forma de atuação 

(participação) dos conselheiros no processo de gestão dos recursos. Discutindo sobre a 

importância da pesquisa documental Bogdan e Biklen (1994, p. 181) dizem que: 

 

Os documentos internos podem revelar informações acerca da cadeia de 
comando oficial e das regras e regulamentos oficiais. Podem também fornecer 
pistas acerca do estilo de liderança e revelações potenciais acerca de qual o 
valor dos membros na organização. 

 

De um modo mais amplo, realizamos análises em outras fontes documentais – em leis, 

decretos, emenda constitucional, portarias referentes à política educacional brasileira, de modo 

particular as que regulamentam o FUNDEF e seu Conselho de Controle Social relacionando-as 

com o conjunto da política educacional. Com base nessas fontes analisamos as políticas locais, 

com base em documentos (Regimento Interno e atas de reuniões) que registram a composição, o 

processo de escolha e tomada de decisões de seus membros e a articulação desse órgão no 

Município, eleito para o estudo. 

Utilizamos outro instrumento de coleta de dados para a obtenção das informações, a 

entrevista, junto aos componentes do Conselho de Controle Social do FUNDEF do Município 

de Parnamirim/RN, analisando os dados empíricos em articulação com o referencial teórico-

metodológico. As entrevistas foram realizadas seguindo um roteiro de questões (semi-

estruturadas), sendo contempladas, previamente, as intenções de investigação. Segundo Bogdan 

e Biklen (1994) a entrevista caracteriza-se por ser uma conversa intencional, entre duas ou mais 

pessoas e conduzida por uma delas, cujo objetivo é obter informações sobre a(s) outra(s). No 

que se refere à finalidade da entrevista Bogdan e Biklen (1994, p. 134) ainda evidenciam que: 

“[...] a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, 
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permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma idéia sobre a maneira como os 

sujeitos interpretam aspectos do mundo”. 

É importante evidenciar que concomitante à entrevista semi-estruturada aplicamos um 

questionário com 06 (seis) questões de múltipla-escolha que serviu para a formulação de dados 

estatísticos (elaboração de gráficos)2. Esse questionário apresenta respostas relacionadas a 

participação e poder de decisão dos sujeitos da pesquisa diante do Conselho, sendo que algumas 

foram justificadas no momento da entrevista. Ao destacar a relevância da elaboração do 

questionário Richardson et al. (1989, p. 151) argumentam que o pesquisador deve seguir as 

operações abaixo descritas: 

 

 

1. Determinação dos aspectos de interesse para a pesquisa (relação de 
assunto); 2. Revisão das hipóteses ou dos questionários que se desejam 
constatar com as perguntas. Assim, cada item do questionário deve ter um 
sentido preciso e responder a uma necessidade relacionada com os objetivos 
da pesquisa. Portanto, devem-se evitar perguntas não diretamente ligadas aos 
fins do trabalho; 3. Estabelecimento de um plano de perguntas a ser incluído 
nos questionários, ordenadamente, e localização nos instrumentos; 4. Redação 
das perguntas; 5. Preparação dos elementos complementários ao questionário. 

 

 

A partir dessas recomendações elaboramos o roteiro da entrevista semi-estruturada com 

questões que estabelecem objetivos a serem alcançados em cada bloco de perguntas, fazendo 

referência, particularmente à: criação, preparação, condições de participação e poder de decisão, 

contribuições e dificuldades encontradas no desenvolvimento das ações do Conselho. O 

planejamento da entrevista semi-estruturada/questionário, foi realizado de forma criteriosa, pois 

acreditamos que deveríamos ter clareza em relação aos objetivos a serem alcançados 

(LAKATOS; MARCONI, 2003). O quadro em anexo3, expõe a relação entre as questões de 

                                                 
2 Sobre a importância da elaboração dos gráficos Lakatos; Marconi (2003, p. 170) nos dizem que: “utilizados com 
habilidade, podem evidenciar aspectos visuais dos dados, de forma clara e de fácil compreensão. Em geral são 
empregados para dar destaque a certas relações significativas. A representação dos resultados estatísticos com 
elementos geométricos permite a descrição imediata do fenômeno”. Desse modo, construímos gráficos 
informativos, elaborados a partir das informações fornecidas pelos entrevistados da pesquisa. 
3 É importante considerar que o quadro em anexo foi sistematizado em blocos de questões. O primeiro trata, 
essencialmente, do processo de criação do Conselho e a formação dos conselheiros, enquanto que o segundo 
evidencia as condições de participação e poder de decisão dos membros. O terceiro expõe as contribuições 
encontradas pelos conselheiros durante a sua atuação. E, por último, procuramos identificar as dificuldades 
enfrentadas no desenvolvimento das ações do Conselho. 
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estudo e as perguntas realizadas aos atores da pesquisa. Vale salientar, que realizamos uma 

adaptação associando perguntas de múltipla escolha, e outras destinadas às entrevistas. 

O número de entrevistados apresenta-se como uma amostragem que representa “uma 

parcela conveniente selecionada do universo [...]” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 163). A 

amostra foi dividida em dois grupos identificados da seguinte forma: a) representantes do 

primeiro e segundo mandatos4: PROFESSOR 01, FUNCIONÁRIO 01, DIRETOR 01; b) 

representantes do terceiro mandato: PRESIDENTE, PAIS, PROFESSOR 02, DIRETOR 02 

(titular – participou de um período) DIRETOR 03. No total realizamos 09 (nove) entrevistas.  

As falas foram gravadas e posteriormente transcritas, sendo os textos enviados para 

leitura e autorização de publicação das idéias dos autores (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Com o 

retorno dos textos analisamos: a atuação (concepção de participação) dos representantes; o 

processo de tomada de decisão; os embates entre os conselheiros e; a representante da gestão 

local, dentre outros aspectos. 

Procuramos conhecer a realidade na qual esses conselheiros atuam, tendo em vista 

compor uma análise qualitativa dos dados coletados, considerando as experiências do ponto de 

vista do informante. Nesse caso, Bogdan; Biklen (1994, p. 51) compreendem que: “O processo 

de condução da investigação qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e 

os respectivos sujeitos, dado estes não serem abordados por aqueles de forma neutra”. 

Desenvolvemos esse processo de análise para compreender a dimensão histórica do objeto de 

estudo – Conselho de Controle Social do FUNDEF – e indicar proposições que permitam 

apreciá-lo na perspectiva do materialismo histórico e dialético.  

Posteriormente à coleta procedeu-se à análise e interpretação dos dados por meio, da 

categorização, considerando as questões norteadoras do estudo – participação e poder de decisão 

dos conselheiros. Para Bogdan; Biklen (1994, p. 221): 

 

 

[...] as categorias constituem um meio de classificar os dados descritivos que 
recolheu [...], de forma a que o material contido num determinado tópico 
possa ser fisicamente apartado de outros dados. [...] um passo crucial na 
análise dos dados diz respeito ao desenvolvimento de uma lista de categorias 

                                                 
4 Vale salientar, que representantes do primeiro e segundo mandatos (1998-2001) se recusaram a participar da 
entrevista (Secretária Municipal de Educação) e outro, não foi localizado (Representante dos pais). 
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de codificação depois de ter recolhido os dados e de se encontrar preparado 
para organizá-los. 

 

A partir da categorização dos dados e da relação direta com os objetivos delimitados 

com as questões que nortearam o estudo, iniciamos a confrontação com a fundamentação 

teórica, elaborada anteriormente. Desenvolvemos a análise e a interpretação dos dados, seguindo 

as orientações descritas por Lakatos e Marconi (2003, p. 167-168): 

 

 

1.  Análise (ou explicação): é a tentativa de evidenciar as relações existentes 
entre o fenômeno estudado e outros fatores [...]. 2. Interpretação: é a atividade 
intelectual que procura dar um significado mais amplo às respostas, 
vinculando-as a outros conhecimentos. Em geral, a interpretação significa a 
exposição do verdadeiro significado do material apresentado, em relação aos 
objetivos propostos e ao tema. Esclarece não só o significado do material, mas 
também faz ilações mais amplas dos dados discutidos. 

 

 

O processo de categorização dos dados permitiu realizar a análise e interpretação de 

forma mais ágil, tendo em vista o aprofundamento do estudo. O trabalho de coleta de dados e 

análise exigiu um tempo prolongado devido a dificuldades de localização dos sujeitos 

participantes da pesquisa, bem como o montante de informações acumuladas desde o ano de 

1998 – período de formação do Conselho no Município. No entanto, de posse dos dados 

desenvolvemos a análise e interpretação seguindo os objetivos da pesquisa. Neste trabalho 

buscamos mostrar, de forma clara, a relação entre o aporte teórico contemplado e os dados 

empíricos colhidos.  

Procuramos entender, no estudo, os mecanismos que orientam as práticas de gestão em 

educação, dentre as quais: o acompanhamento e a supervisão, pela sociedade, dos recursos 

oriundos do FUNDEF. Para tanto, selecionamos os procedimentos anteriormente evidenciados. 

Seguindo essa proposição configuramos as análises às questões que orientaram a coleta de 

informações e possibilitaram, verificar as experiências do ponto de vista dos informantes.  

As entrevistas, a análise das atas de reuniões, dentre outros procedimentos, 

possibilitaram a coleta de informações relevantes para a compreensão dos aspectos empíricos da 

gestão do Conselho na educação local, e ainda o exercício de (re) estruturação e (re) construção 
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das relações sociais sobre a estratégia política de participação e poder de decisão, que orientam e 

viabilizam a gestão da educação municipal, ao perceber a dinâmica e as contradições do real que 

envolvem o objeto de estudo dessa investigação. Assim, delimitamos o estudo, estabelecendo a 

relação da parte com o todo ao explorar, de forma detalhada, o objeto de estudo, considerando a 

totalidade social que condiciona a existência do Conselho. 

 
 

Estrutura da dissertação 
 
 
 O trabalho encontra-se, sistematicamente, dividido para melhor compreensão do nosso 

objeto de estudo. Detemo-nos em tecer considerações iniciais ao delimitar o objeto de estudo, 

identificar os objetivos que norteiam a pesquisa, os referenciais metodológicos, os 

procedimentos técnicos e o instrumental utilizado no processo de investigação. A dissertação 

encontra-se organizada pela introdução, 04 (quatro) capítulos e as considerações finais. 

 Nas considerações iniciais evidenciamos aspectos da política educacional brasileira 

configurada na década de 1990, destacando a importância dos Conselhos gestores diante do 

princípio de descentralização. Na seqüência, desenvolvemos uma discussão sobre as mudanças 

da relação entre o Estado (reordenamento do seu papel de provedor dos serviços públicos) e a 

sociedade civil diante do processo de globalização que vem exigindo a modernização da gestão 

pública para atender aos intentos do capital. 

 O primeiro capítulo denominado Política educacional brasileira e as estratégias de 

descentralização da década de 1990: os Conselhos como forma de democratização das relações 

na esfera pública expõe as diretrizes da política educacional brasileira delineadas pelo Estado, 

particularmente nas décadas de 1980 e 1990, tendo como eixo a participação e o poder de 

decisão da comunidade nas questões da gestão educacional. Tal período, é marcado pelo 

processo de descentralização que impõe o compartilhamento de responsabilidades entre a 

sociedade civil e o Estado no que concerne à implantação de políticas públicas, particularmente 

na área da educação. 

 Na seqüência, o segundo capítulo, intitulado Participação e poder de decisão como eixos 

da formação e funcionamento dos Conselhos Gestores analisa as diversas concepções de 

participação e poder de decisão que orientam a inserção dos sujeitos em órgãos colegiados, 

primordialmente as motivações de criação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social 
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do FUNDEF, em âmbito nacional. Entendemos a participação como um mecanismo que pode 

incluir os sujeitos no sistema social, político e econômico, possibilitando a inclusão de diversos 

atores sociais em processos decisórios que dizem respeito à coletividade.  

 O terceiro capítulo, denominado Conselho de Controle Social do FUNDEF na gestão 

municipal de Parnamirim/RN: o processo político e participativo de sua implantação considera 

o processo de implantação do Conselho a partir do estudo de documentos locais (como as atas 

de reuniões), como também, por meio de entrevistas semi-estruturadas com os diversos 

segmentos representativos. Fazemos significativas referências aos aspectos políticos, sócio-

históricos e educacionais, configurados desde o ano de 1998, período de implantação do 

Conselho no Município até a atualidade, no sentido de analisar, de modo mais abrangente 

possível, as peculiaridades locais que influenciam na atuação do Conselho local. Nesse sentido, 

analisamos as informações configuradas no período de 1998 a 2006, destacando-se três 

mandatos dos conselheiros.  
 O quarto capítulo, intitulado Participação e poder de decisão nas ações do Conselho 

Social de Parnamirim/RN: a compreensão dos conselheiros identifica as ações desencadeadas 

pelo Conselho de Acompanhamento e Controle do FUNDEF no Município diante da 

participação e poder de decisão dos representantes. Nesse contexto, indicamos a percepção por 

parte dos conselheiros de sua participação nas decisões tomadas no Conselho. Ainda, 

identificamos as contribuições e dificuldades encontradas pelos representantes durante todo o 

processo participativo, para a efetivação de determinadas ações, particularmente as direcionadas 

ao acompanhamento dos recursos do FUNDEF. 

 Nas considerações finais, retomamos as questões propulsoras do estudo, reconhecendo 

nas análises as categorias participação e poder de decisão dos representantes do Conselho de 

Controle Social do FUNDEF no Município de Parnamirim/RN.  

 Por fim, cabe ressaltar que a análise sobre o objeto de estudo em questão, não se esgota 

neste trabalho, pois a participação dos sujeitos no acompanhamento da gestão pública viabiliza o 

processo de tomada de decisão nas questões de interesse coletivo, que estão na pauta das 

discussões políticas de educação. 
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CCAAPPIITTUULLOO  II::  PPOOLLÍÍTTIICCAA  EEDDUUCCAACCIIOONNAALL  BBRRAASSIILLEEIIRRAA  EE  AASS  EESSTTRRAATTÉÉGGIIAASS  DDEE  

DDEESSCCEENNTTRRAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDÉÉCCAADDAA  DDEE  11999900::  OOSS  CCOONNSSEELLHHOOSS  CCOOMMOO  FFOORRMMAA  DDEE  

DDEEMMOOCCRRAATTIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAASS  RREELLAAÇÇÕÕEESS  NNAA  EESSFFEERRAA  PPÚÚBBLLIICCAA  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
O modelo de gestão descentralizada da educação defendido no contexto 
da década de 1990 situa-se em uma nova conjuntura, redesenhada pela 
influência das estratégias neoliberais que imprimem o reordenamento 
das relações entre o Estado e a sociedade. Nesse cenário, ganham 
destaque a propostas de descentralização das responsabilidades, 
chamando-se a sociedade a participar da tarefa educacional. Nessa 
nova ordem, a participação inclui, também, o assumir 
responsabilidades materiais, incentivando as chamadas parcerias com 
as empresas, organizações não governamentais e comunidade 
(CABRAL NETO, 2004, p. 43-44).  
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11  PPOOLLÍÍTTIICCAA  EEDDUUCCAACCIIOONNAALL  BBRRAASSIILLEEIIRRAA  EE  AASS  EESSTTRRAATTÉÉGGIIAASS  DDEE  
DDEESSCCEENNTTRRAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDÉÉCCAADDAA  DDEE  11999900::  OOSS  CCOONNSSEELLHHOOSS  CCOOMMOO  FFOORRMMAA  DDEE  
DDEEMMOOCCRRAATTIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAASS  RREELLAAÇÇÕÕEESS  NNAA  EESSFFEERRAA  PPÚÚBBLLIICCAA    
 
 
 No presente capítulo discutimos a política educacional brasileira delineada pelo Estado, 

particularmente, desde a década de 1980 até os dias atuais, período marcado pelo processo de 

descentralização que impõe a necessidade de implantar-se novos modelos de gerenciamento na 

gestão da escola, a qual passa a exigir a descentralização administrativa, financeira e 

pedagógica. Esse processo, em contexto mais amplo, compõe a estratégia política de governo, 

visto que é parte do modelo neoliberal, cujo foco primordial é a modernização da gestão 

pública. 

 No citado período, desencadeou-se uma intensa transformação no que concerne ao papel 

do Estado, na promoção de direitos essenciais à cidadania. Um exemplo particular são as 

reformas de Estado desencadeadas, particularmente, na Inglaterra com Margareth Tatcher (no 

final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990), nos Estados Unidos com Ronald Regan e na 

América Latina (Chile) com Pinochet, concretizando as idéias do movimento neoliberal, no qual 

se destacam, a redução do papel do Estado em determinadas áreas sociais por meio da 

otimização dos gastos públicos e conclamação da sociedade a envolver-se na gestão pública, 

implementando os Conselhos, tendo em vista transferir parte da responsabilidade para outros 

setores da sociedade.  

 No Brasil o ingresso ao modelo neoliberal se deu com certo atraso, contudo suas 

repercussões foram peculiares, sendo desencadeadas no Governo de Fernando Collor de Melo 

(1990) e intensificadas no Governo de Fernando Henrique Cardoso (1995), os quais retomaram 

as idéias do Estado Mínimo difundidas na Inglaterra em meados da década de 1970.  

 Nesse caso, os dirigentes governamentais no Brasil, seguindo esse modelo, 

implementaram um conjunto de medidas em diversos setores da economia e das políticas 

sociais. O setor educacional foi atingido, sendo preconizadas reformas educativas, norteadas 
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pelas discussões desencadeadas, principalmente, na Conferência Mundial de Educação para 

Todos (Jomtien/Tailândia – 1990)5.  

 As propostas lançadas nesse encontro retrataram as intenções dos organismos financeiros 

internacionais que buscavam adequar as políticas educacionais às novas exigências do mundo 

globalizado. Desse encontro resultou, primordialmente, o Plano Nacional de Educação para 

Todos (1993-2003), no qual o Brasil mostra aos organismos internacionais que as orientações 

propostas por esses organismos seriam implementadas. 

 As reformas educacionais seguiram as intenções da Reforma do Estado brasileiro 

redefinindo-se, também, o sistema educacional. Foram implementadas reformas estruturais para 

substituir, o que seus defensores consideraram um modelo caracterizado por uma organização 

centralizada e fortemente burocratizada, por um modelo cujo eixo norteador permitisse uma 

maior descentralização, com a aceitação de formas organizacionais de gestão, próximas às do 

mercado, embora, com o financiamento público. A orientação dos organismos internacionais 

posta às reformas educacionais ocorridas a partir dos anos de 1980, em particular na América 

Latina, segue essa linha de pensamento. Percebemos que todos os discursos da década de 1990 

sobre a reforma educativa referem-se ao tema da descentralização e à participação da 

comunidade, tendo como mecanismos os órgãos colegiados. Torna-se uma tendência mundial 

relacionada com um processo mais amplo que é a Reforma do Estado enquanto provedor dos 

serviços sociais. 

 

 

1.1 Gestão democrática como eixo da política educacional brasileira: os conselhos como 
estratégia de descentralização 
 

O foco de interesse desse escrito centra-se em aspectos da política educacional brasileira 

gestada pelo Estado na década de 1990. Nos últimos anos, a literatura sobre os pressupostos 

orientadores da política educacional e sobre sua operacionalização, revela que o sistema 

educacional brasileiro vem sendo (re) direcionado para fins e objetivos que decorrem da 

reestruturação das forças produtivas, da Reforma do Estado, dos avanços científicos e 

                                                 
5 Esse evento foi financiado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – 
UNESCO, Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – PNUD e Banco Mundial – BIRD. 
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tecnológicos. Tais evidências expressas, sobretudo, no processo de globalização da economia, 

das informações, das comunicações, requerem novos padrões de organização da sociedade e na 

educação. Nesse sentido, a educação precisa superar novos desafios, dentre os quais Machado 

(2002, p. 123) aponta: 

 

 

[...] melhoria do nível dos indicadores educacionais, principalmente, no que 
tange ao salto obtido na universalização do acesso ao ensino fundamental. [...] 
os desafios da formação de uma nova cidadania compatível com as mudanças 
resultantes do modelo emergente da sociedade, caracterizado pelas economias 
abertas e globalizadas, pela inovação tecnológica e pelo avanço do 
conhecimento no qual, simultaneamente, se ampliam a polarização social, as 
demandas éticas, o controle social e o aumento da participação social, como 
resultado do retorno á democracia. 

 

 

As transformações configuradas nesse período histórico propuseram um novo modelo de 

gestão educacional pautada nos princípios neoliberais dentre os quais se destaca a 

descentralização que prima pela transferência de responsabilidades, particularmente para a 

sociedade civil ao atribuir-lhe funções, que eram de competência do Estado. O governo tem a 

necessidade de criar diversos mecanismos que possam superar a atual crise do sistema 

educacional no intuito de aumentar sua produtividade. Para isso, se faz necessário superar 

mecanismos burocráticos, defendendo a modernização da gestão educacional, a fim de atender 

ao contexto mais amplo da reestruturação produtiva no mundo do trabalho.  

 Ao considerar tal concepção compreendemos que as transformações no âmbito da gestão 

educacional são resultantes de um processo mais amplo configurado pelo processo de 

reestruturação produtiva, desencadeado na década de 1970, que propôs a superação do modelo 

taylorista-fordista pelo modelo flexível de origem japonesa, o toyotismo. De acordo com 

Antunes (2002, p. 36) se faz necessário: 

 

 

[...] reestruturar o padrão produtivo estruturado sobre o binômio taylorismo e 
fordismo, procurando, desse modo, repor os patamares de acumulação 
existente no período anterior, especialmente o pós-45, utilizando-se, [...] de 
novos e velhos mecanismos de acumulação.   
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Esse processo causou impacto social e econômico exigindo novos padrões 

organizacionais, gerenciais e tecnológicos. Para Harvey (1993, p. 40) o modelo de acumulação 

flexível “caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas 

maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 

intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional”.  

Diante disso, a gestão educacional transforma-se para atender às necessidades do mundo 

do trabalho que anteriormente pautava-se em modelos rígidos de organização baseado em forte 

hierarquização. Segundo Machado et al. (2004, p. 322): “[...] a gestão da escola brasileira, a 

pública especialmente, sempre foi marcada pela centralização e verticalização do poder 

decisório, interferências políticas partidárias, e improvisação de ações”.  A partir do modelo 

flexível, que substitui o anterior, exige-se da sociedade e da educação novas formas de 

organização fundamentadas no compartilhamento de responsabilidades em busca da eficiência e 

eficácia dos serviços oferecidos. Em outro sentido significa conceber a gestão democrática e 

participativa em que todos da comunidade escolar possam envolver-se em questões 

administrativas, financeiras e pedagógicas sem os entraves burocráticos, os quais impossibilitam 

que os sujeitos dessa comunidade exerçam uma função específica. Machado et al. (2004, p. 323) 

apresentam o modelo de gestão democrática para a culminância da participação de todos quando 

afirmam:  

 

 

A gestão democrática participativa, apontada para a substituição da 
administração taylorista, representa novo referencial teórico que valoriza o ser 
humano e as formas mais democráticas de orientar ações que priorizem a 
realização de atividades integradas e busquem a consecução de objetivos 
comuns. 

 

 

Dentro de um contexto mais amplo, em meados da década de 1970 e, particularmente, na 

década de 1990 houve intensas transformações no plano político, ideológico e econômico, 

requerendo modificações no que se refere ao papel do Estado, uma vez que, no final da década 

de 1960 e início da década de 1970, não só o Estado capitalista entra em crise, mas também a 

própria concepção sobre seu papel. Uma conseqüência dessa crise seria o debate a respeito desse 
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papel do Estado, “tanto no que se refere à sua relação com a economia e à intervenção nas áreas 

sociais, como no que diz respeito ao próprio funcionamento da máquina estatal, isto é, o Estado 

por dentro” (FARAH, 1995, p. 21). 6  

No Brasil, as empreitadas neoliberais, iniciaram-se no Governo Fernando Collor de Melo 

(1990) com as privatizações de setores de ponta do poder público e ganharam força no Governo 

de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998) com a crise econômica e a crise do Estado – 

propostas alternativas de Reforma do Estado, sendo implementadas modificações na intervenção 

estatal, retomando as idéias matrizes de desregulamentação, Estado mínimo, focalização, dentre 

outras, defendidas na Inglaterra, na década de 1970 (AZEVEDO, 2002). Sendo assim, as 

políticas são definidas de acordo com os princípios neoliberais destacando-se o princípio da 

descentralização (transferência de responsabilidades da União a outras esferas administrativas – 

estados e municípios) que atualmente: 

 

 

[...] ocorre em um contexto de grande competitividade internacional, cuja 
regra é a desregulamentação, como meio de eliminar os obstáculos ao livre 
jogo do mercado, e que, em se tratando de Brasil e de América Latina, além 
desse processo, vive-se ainda a crise avassaladora da dívida externa, que se 
aprofundou nos anos de 1980, tornando esses países reféns dos organismos 
internacionais, principalmente FMI, cuja determinação é a de se diminuírem 
os gastos públicos (PERONI, 2003, p. 69).  

 

 

Na pauta das instituições financeiras internacionais, em especial o Banco Mundial e o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), que comandados pelo governo norte-americano, 

esboçaram suas investidas para conduzir os países emergentes (e devedores), entre os quais o 

Brasil, a adotarem a orientação política e econômica neoliberal. As referidas políticas segundo 

Borón (1995, p. 78):  

 

 

                                                 
6 Firma-se o ideário neoliberal que difundiu as idéias de diminuição da intervenção do Estado e nas relações de 
mercado, privatizações, desregulamentação da economia, combate ao sindicalismo, redução dos gastos públicos nas 
políticas sociais (ANDERSON, 1995). Nesse sentido, o neoliberalismo combatia o Consenso Keynesiano, que 
defendia o Estado de Bem-Estar Social e primava pelos direitos sociais da classe trabalhadora (ANDERSON, 1995, 
p. 10). O neoliberalismo coloca em supremacia o mercado, apresentando-o como mecanismo de eficiência, de 
riqueza e de justiça (MORAES, 2002). 
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[...] ganharam expressão no continente Latino-Americano [...] que um de seus 
resultados foi o radical enfraquecimento do Estado, cada vez mais submetido 
aos interesses das classes dominantes, e renunciado a graus importantes de 
soberania nacional diante da superpotência imperial, a grande burguesia 
transnacionalizada e sua instituições guardiãs: o FMI, o Banco Mundial e o 
regime econômico do dólar. 

 

 

Nessa perspectiva, podemos perceber que o modelo de desenvolvimento dos organismos 

multilaterais não é compatível com as necessidades e as urgências dos países da América Latina 

tanto no âmbito econômico quanto no âmbito social. Tais políticas reduzem a autonomia dos 

governos na formulação, implementação e acompanhamento da política econômica e 

educacional. As décadas de 1980 e 1990 estão registradas nos anais da história latino-americana 

como um período de evidente predomínio neoliberal, quando se atribui ênfase nos princípios de 

descentralização, desregulamentação, focalização e privatização (DRAIBE, 1993). Torre (2003, 

p. 131) explicita que esses países são orientados: 

 

 

[...] a concentrar os recursos públicos na educação básica, que é responsável, 
comparativamente, pelos maiores benefícios sociais e econômicos e 
considerada elemento essencial para um desenvolvimento sustentável e de 
longo prazo assim como aliviar a pobreza. 

 

 

As políticas educacionais precisam adequar-se à nova ordem do mundo globalizado, 

portanto, faz-se necessário que o Estado institua aparatos legislativos para que o sistema 

educacional seja um negócio rentável aos ditames capitalistas, visto que a década de 1990 foi 

marcada por intensas modificações no cenário político, econômico e social. Nessa década, as 

reformas brasileiras foram desenvolvidas de acordo com os compromissos firmados na 

Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada na Tailândia/Jomtien (1990)7. Tal 

Conferência procurou oferecer diretrizes às políticas educacionais regionais, nacionais e 

mundiais como o intento de obrigar os países (principalmente) a América Latina, a firmarem 

compromissos, dentre os quais podemos destacar: assegurar educação básica, principalmente, às 

                                                 
7 Nesta Conferência havia o interesse deliberado dos organismos multilaterais em elaborar diretrizes políticas, 
econômicas e educacionais a serem seguidas pelos países periféricos em troca de empréstimos que sustentem a 
economia, principalmente, latino-americana. 
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nações que apresentavam baixos índices de rendimento escolar, o que incluía o Brasil. Pinto 

(2002, p. 11) afirma que essa Conferência primou por uma “priorização sistemática do ensino 

fundamental, em detrimento dos demais níveis de ensino, e de defesa da relativização do dever 

do Estado com a educação, tendo por base o postulado de que a tarefa de assegurar a educação é 

de todos os setores da sociedade”. Portanto, a educação passa a ser responsabilidade de todos os 

segmentos da sociedade e não apenas tarefa pública do Estado. 

Para responder aos intentos fomentados na Conferência Mundial de Jomtien (1990), o 

Brasil elaborou o Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003) que introduzia novas 

formas de gerenciamento das escolas (metas e objetivos), participação dos componentes da 

unidade escolar dentro de uma perspectiva que permitisse uma gestão descentralizada, dentre 

outras medidas (BRASIL, 1993).  

Essas vertentes encontram-se claramente delineadas no Programa de governo 

denominado Acorda Brasil: Está na Hora da Escola, lançado no primeiro mandato do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso – FHC (1995-1998). Ainda, nesse período, foram 

fomentados marcos legais: Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Nº. 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, feita a adequação à proposta do Governo na Constituição Federal de 1988, 

nos artigos que dispõem sobre diversos aspectos da educação nacional, dentre eles o 

financiamento da educação e a participação da sociedade civil. Além da LDB houve a criação da 

Emenda Constitucional nº. 14 de 13 de setembro de 19968 que regulamenta o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – 

FUNDEF, bem como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e outros. 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988), promulgada em 05 de outubro de 1988, já 

apresenta as possibilidades de modificações para educação e gestão, no tocante à concepção de 

democratização e descentralização do ensino, enfatizando as seguintes questões: 

 

 
Art. 206 – O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios 
[...] VI – Gestão democrática do ensino público, na forma da lei. No que tange 
especificamente à descentralização, cria os Sistemas Municipais de Ensino; 

                                                 
8 Tal emenda alterou os artigos 34, 208, 211 e 212 da Constituição Federal de 1988 e deu nova redação ao Artigo 
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que se refere ao financiamento da educação. 
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Art. 211 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino (BRASIL, 
1988).  

 

 

Tais modificações expressam a preocupação com a gestão democrática e requerem da 

sociedade civil o envolvimento no que concerne ao compartilhamento de responsabilidades na 

tarefa educacional por meio da criação de estruturas participativas, como é o caso dos 

Conselhos. Andrade (2002, p. 51) analisa que: 

 

 

A Constituição Federal de 1988 no Brasil veio consolidar um novo desenho 
das políticas públicas, caracterizado pela descentralização, entendida com 
transferência de responsabilidades da implementação de políticas públicas, 
[...], e pela definição de um modelo de gestão pautado na participação de 
setores organizados da sociedade na formulação de políticas, no controle do 
processo de execução das mesmas e, acima de tudo, na fiscalização do uso dos 
recursos públicos.  

 

 

A Constituição Federal institui a descentralização como mecanismo benéfico que pode 

promover a efetiva participação da sociedade via elaboração de políticas e acompanhamento das 

ações governamentais. Na educação, esse processo ocorre por meio dos Conselhos (instâncias 

possuidoras de poder de decisão) que têm como função primordial fiscalizar as ações do poder 

público, particularmente, no que diz respeito à adequada aplicabilidade dos recursos. Em 

conseqüência, a LDB nº. 9.394/96 (BRASIL, 1996c) se refere à legitimação da concepção de 

democratização do ensino com a criação de Conselhos Escolares, que se caracterizam por serem 

órgãos máximos de decisões no interior das instituições educativas. De acordo com essa Lei: 

 

 

Art. 14. 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 
equivalentes (BRASIL, 1996c).  
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No referido artigo, podemos perceber que o princípio participativo deve ser seguido por 

meio da gestão democrática, mas esse tipo de gestão é de inteira responsabilidade das próprias 

instituições. As escolas, por mecanismos próprios, devem conduzir o princípio participativo na 

realização de suas ações. Em conseqüência, Guitiérrez e Catani (2001, p. 69) analisam a gestão 

participativa nas instituições educativas: 

 

 

[...] quando falamos em gestão participativa no âmbito da escola pública 
estamos nos referindo a uma relação entre desiguais onde vamos encontrar 
uma escola sabidamente desaparelhada do ponto de vista do setor financeiro 
para enfrentar crescentes desafios que se apresentam e, também, uma 
comunidade não muito preparada para a prática da gestão participativa da 
escola, assim como do próprio exercício da cidadania em sua expressão mais 
prosaica. 

 

 

Na atual LDB, a organização do ensino está estruturada de forma a descentralizar os 

processos de decisão, de execução e de fortalecimento das unidades escolares. Estas deverão 

estar de acordo com as diretrizes que estabelecem a constituição dos Conselhos Escolares. Dá-se 

maior ênfase à obrigatoriedade da prestação de contas e divulgação de processos e resultados, à 

avaliação do desempenho institucional e à elaboração do planejamento anual da escola de forma 

participativa, valorizando a experiência da comunidade.  

No entanto, percebemos que a LDB nº. 9.394/96 (BRASIL, 1996c) não delimita de 

forma clara e precisa os mecanismos que poderão orientar, efetivamente, a gestão democrática. 

Ao analisar o Art. 14 da referida Lei, Paro (2001, p. 55) enumera severas críticas: 

 

 

[...] ao renunciar a uma regulamentação mais precisa do princípio 
constitucional da “gestão democrática” do ensino básico, a LDB, além de 
furtar-se a avançar, desde já, na adequação de importantes aspectos da gestão 
escolar, como a própria reestruturação do poder e da autoridade no interior da 
escola, deixa também à iniciativa de Estados e municípios – cujos governos 
poderão ou não estar articulados com interesses democráticos [...]. 
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Apesar da promulgação da LDB exigir das escolas o compromisso com a gestão 

democrática, ainda nos deparamos com estruturas hierarquizadas no interior dessas instituições 

educativas. Além disso, as organizações colegiadas que têm poder de decisão, segundo a Lei, 

têm a difícil tarefa de determinar como dar-se-à o processo de democratização da gestão, 

procurando envolver todos os componentes da escola em um ambiente participativo. Conforme 

Oliveira (2002, p. 81): 

 

 

Às escolas resta a administração colegiada para gestão democrática, 
considerando que a construção dos projetos político-pedagógico e de seu 
regimento (quando for o caso) é regulamentada e avaliada segundo padrões 
que não foram por elas determinadas.  

 

 

Precisamos considerar a importância dos Conselhos não só como mecanismos eficazes 

de promoção da democracia representativa em um organismo institucional cuja regulamentação 

e atribuições estão definidas na legislação, mas também como mecanismo de elevação do poder 

de decisão dos sujeitos e da prática fundadora de um movimento social que luta pela construção 

de uma sociedade verdadeiramente democrática. É necessário entender a participação política 

como um instrumento essencial para se conceber uma sociedade mais justa e humana. Andrade 

(2002, p. 57), propõe:  

 

 

O pressuposto da idéia de conselhos gestores é a democratização do processo 
decisório que se realiza com a participação da comunidade nas decisões 
relativas a políticas públicas, na fiscalização das ações governamentais e no 
controle social do uso dos recursos públicos. 

 

 

Apesar dessas considerações os aparatos legais referentes às políticas educacionais, 

implementadas pelo Governo Federal (no caso Governo de Fernando Henrique Cardoso), 

procuraram adequar a educação ao modelo neoliberal que se instaurava no Brasil. Por isso, as 
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reformas educacionais, na década de 1990, enfatizavam: a gestão educacional (promover uma 

maior produtividade, eficiência e eficácia do sistema educacional por meio do gerenciamento 

dos recursos); o financiamento (redução dos gastos públicos com educação); a formação de 

professores (a fim de responder às novas demandas de formação dos profissionais); e, a 

avaliação (mensurar estatisticamente o desenvolvimento educacional). Castro (2004, p. 97-98) 

explicita que: 

 

 

A reforma educacional, no contexto mais amplo da reforma do Estado, tem 
priorizado eixos como a focalização de programas, que possibilita a 
substituição do acesso universal pelo acesso seletivo, a descentralização como 
forma de repassar parcela de investimentos em educação a outros níveis de 
governo ou mesmo para a sociedade civil e a privatização como transferência 
das responsabilidades públicas para organizações ou entidades privadas.    

  

 

O modelo neoliberal que orienta as políticas educacionais mantém a lógica econômica, 

pois, apesar dos problemas que proporciona ao atual sistema educacional brasileiro, torna-se 

evidente que a educação é um critério para se conseguir um emprego e para o crescimento 

econômico. Diante dessa perspectiva, o Estado tem o papel de proporcionar caminhos 

adequados para redimensionar as políticas educacionais brasileiras às novas exigências do 

mercado de trabalho. Tal fato requer a reordenação das atribuições e competências do Estado e 

da sociedade civil, imprimindo a descentralização como estratégia para promover a reforma do 

ensino. Nesse patamar de reestruturação das políticas educacionais tornou-se primordial 

introduzir novos modelos de gerenciamento, seguindo a modernização da gestão pública 

traduzida na descentralização dos processos administrativos que, na prática, submete as 

unidades escolares às estruturas normativas do Poder estatal em obediência aos ditames do 

capital. Castro (2004, p. 101) diz que: 

 

 

A descentralização tem sido considerada pelo discurso oficial como indicador 
de qualidade, eficiência eqüidade na implementação de políticas sociais em 
geral, e educacionais em particular. Nesse contexto, a descentralização é 
explicada pelos seguintes princípios: uma visão econômica, com outros modos 
de gestão e formação, que mobiliza os atores na periferia, a procura da 
qualidade para melhorar a competitividade; e a diversificação dos processos. 
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Importante ressaltar que é necessário modernizar a administração pública e conclamar a 

participação de diversos setores da sociedade, redefinir o papel do Estado, privilegiar a 

descentralização como forma de promover a democratização e a autonomia administrativa e 

financeira das demais instâncias governamentais. De acordo com Cabral Neto (2004, p. 44):  

 

O conteúdo da descentralização, que fundamenta o gerenciamento da 
educação, é coerente com aquele desenhado no projeto de modernização da 
gestão pública brasileira. A descentralização que orienta as reformas 
governamentais, na década de 1990, preconiza a redefinição do papel do 
Estado, diante da sua crise caracterizada pela incapacidade de prestar serviços 
essenciais à sua população e pela ausência de agilidade administrativa de suas 
burocracias governamentais. 

 

 

Desse modo, a reforma educacional da década de 1990 apresentou-se marcada pelas 

seguintes vertentes: 

 

 

[...] a política educacional desse período e, principalmente aquela verificada a 
partir de 1995, apresenta-se de forma fragmentada – Parâmetros Curriculares 
Nacionais, TV Escola, Fundo de Valorização do Magistério, avaliação 
institucional, autonomia da escola [...] (PERONI, 2003, p. 74).  

 

 

Verificamos que tais diretrizes acompanham o arcabouço internacional das políticas para 

a educação, cumprindo a orientação de organismos multilaterais, particularmente, no que se 

refere ao financiamento, à gestão, à formação de professores e à avaliação. Por isso, Melo 

(2004, p. 244) expõe que: 

 

 

Hoje, em tempos de vigência do neoliberalismo, o tema da gestão está 
associado aos paradigmas que fundamentam as mudanças conservadoras na 
forma de pensar a sociedade e a gestão educacional. A estratégia usada tem até 
aparência de novas políticas para melhorar a educação, mas a essência do 
discurso é facilmente desmistificada se questionarmos o seu caráter público e 
democratizante e a sua perspectiva de inclusão social.  
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 Seguindo essa lógica a prática de gestão do sistema das escolas complexifica-se, 

incorporando novas formas de organização para atender às imposições das políticas de 

descentralização, eixo norteador da ideologia neoliberal. A gestão democrática da escola 

restringia-se ao aspecto gerencial-administrativo das políticas, visto que as normas que a 

orientam são previamente definidas pelo Ministério da Educação – MEC, convergindo, dessa 

forma, para a estratégia promulgada pelo modelo neoliberal, o qual forja a natureza do processo 

de socialização corporificado na participação política. No entendimento de Melo (2004, p. 244) 

a escola é considerada como:  

 

 

[...] um lugar de aparente autonomia, ao incentivar a solução dos “pequenos 
problemas cotidianos”, pelo exercício da criatividade e da busca de parceiros 
para superação imediata, mesmo que momentânea, das dificuldades 
encontradas na gestão escolar, deixando claro um certo sentido 
microinstitucional. 

 

 

Assim, processa-se a (re)organização no plano político, econômico e educacional, 

impulsionando as investidas neoliberais pela concretização dos seus princípios até as últimas 

conseqüências, e em todas as áreas. No âmbito da gestão educacional é orientada pelos ditames 

neoliberais que primam pela descentralização no sentido de transferir responsabilidade e não 

elevar, efetivamente, a participação e poder de decisão da comunidade escolar. 

Para que se possa colocar em prática uma nova pedagogia organizativa consideramos 

necessário que as instituições educacionais reflitam sobre sua prática, acerca do significado de 

seu trabalho pedagógico e a forma de gestão desenvolvida em seu interior, pois é a partir dessa 

reflexão que a concepção democrática da gestão pública possibilitará a realização de um 

processo democrático coletivo. Significa construir no interior das instituições educativas “novas 

formas de organização e gestão que possibilitem a participação efetiva de todos no processo de 

conhecimento e de tomada de decisão” (FERREIRA, 2004, p. 298). Para a obtenção de tal 

objetivo o Estado precisa viabilizar ações, não apenas promulgar leis (delegando 

responsabilidades) que citem a gestão democrática, mas, promover atitudes concretas que 

viabilizem e elevem o poder de decisão dos representantes da comunidade escolar, de forma 
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ampla, visando um projeto maior que seria a construção de uma sociedade mais igualitária e 

justa defensora da inclusão social. 

 

 

1.2 Diretrizes da política educacional que norteiam a implementação dos conselhos na área 
da educação: participação e poder de decisão  
 

 

 Ao longo dos anos, as instâncias governamentais vêm definindo estratégias para superar 

as dificuldades que comprometem a gestão educacional brasileira, determinando a participação 

da sociedade civil nas decisões como uma das formas de elevar a eficiência e a eficácia do 

sistema educacional. Para tanto, foram definidos planos e programas que pudessem envolver a 

sociedade civil nos processos de concepção e execução de políticas públicas, dentre elas a 

educação.  

 Em meados da década de 1980 inicia-se de forma mais intensa a discussão sobre o 

processo de descentralização como maneira de democratizar a gestão educacional. Nesse 

período, evidencia-se o enfraquecimento dos modelos gerenciais postos, desde o período pós-64 

(contexto da ditadura militar), ocorrendo a necessidade de promover mecanismos que 

contemplem a modernização da gestão educacional, por meio da descentralização, ao conclamar 

a participação de sociedade civil organizada. Cabral Neto e Almeida (2001, p. 69) explicitam: 

 

 

As características contextuais do Brasil no final da década de 70 – período do 
esgotamento mencionado – geram novas exigências em relação aos padrões de 
gerenciamento em todas as instâncias da sociedade. A democratização no 
âmbito educacional, parte e produto do movimento geral da sociedade, 
demonstra seus primeiros delineamentos públicos no final da década de 70 e 
início dos anos de 1980. 

 

 

 Nesse contexto, a política governamental, delineada na década de 1980, encontra-se 

marcada pelo processo de democratização do país que culminou com a necessidade de ressaltar 

a participação da sociedade na formulação e gestão de questões de interesse público, como é o 

caso da educação. O governo encontrava-se pressionado a criar mecanismos, principalmente 
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legais, que favorecessem a participação aproveitando-se dessa exigência para instituir a 

descentralização como forma de democratizar a gestão educacional. Contudo, o verdadeiro 

sentido era delegar responsabilidades que, anteriormente, eram tarefas exclusivas do Estado. 

Assim, Cabral Neto e Almeida (2000, p. 36) definem a descentralização como sendo:  

 

 

[...] estratégia de afastamento do Estado, em relação às obrigações sociais e 
acompanhada de novas formas de controle, conforme vem se configurando na 
gestão dos gastos públicos no Brasil, não pressupõe necessariamente a 
participação do cidadão na formulação e realização das políticas públicas, não 
garante a eficácia e eficiência dos serviços oferecidos e não se constitui uma 
estratégia obrigatória para a consolidação da gestão democrática, conforme 
expresso no discurso atual. 

 

 

A partir de tal lógica, os princípios que orientam a descentralização não favorecem a 

participação em seu sentido pleno, como conquista, em que os sujeitos possam envolver-se nas 

políticas públicas, desde a elaboração e realização dos projetos, mas proclamam a participação 

enquanto mecanismo de desobrigação do Estado e ampliação do controle e responsabilidade da 

sociedade. De acordo com Farah (1995, p. 48) a redução da ação estatal é justificada uma vez 

que:  

 

 

Trata-se da descentralização do processo de tomada de decisões e da gestão, 
num movimento em direção à “ponta” do sistema, para a instituição 
responsável diretamente pela prestação dos serviços – no caso a escola. [...] 
Procura, por outro lado, diminuir a estrutura hierárquica dentro do sistema, 
possibilitando decisões mais próximas do local de execução, reduzindo, 
portanto, a distância entre concepção e execução.  

 

 

Diante do processo de descentralização é preciso criar diretrizes governamentais que 

possam enquadrar a educação ao contexto político, econômico e social. Assim, a questão da 

descentralização foi posta nos planos governamentais na década de 1980, sendo evidenciada a 

partir das diretrizes delineadas: no III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto (III 

PSECD); no III Plano Nacional de Desenvolvimento (III PND); e, em seguida, no I Plano 
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Nacional de Desenvolvimento da Nova República (I PND-NR). Cabral Neto e Almeida (2000, 

p. 37), assim evidenciam os objetivos desses planos na década de 1980: “As metas dos planos 

dessa década situam-se na perspectiva de melhorar a produtividade do sistema, reconhecida por 

todos os setores da sociedade como problemática, pelo caminho da implementação de novas 

formas de gestão educacional”.  

Para suprir as necessidades educacionais do momento, o III Plano Nacional de 

Desenvolvimento (III PND) delineia as propostas do governo que propõem incentivar a 

participação da sociedade na criação e gestão das políticas governamentais. Nesse sentido, o 

governo expõe as cinco prioridades essenciais nas áreas da educação, cultura e desportos, 

destacando o planejamento participativo como principal elemento dessas prioridades. No que 

concerne às diretrizes gerais evidenciadas no III PND “observa-se um discurso indicativo da 

necessidade da participação, é, porém, no plano da política educacional, que essa perspectiva se 

expressa de forma mais acentuada” (CABRAL NETO, 2004, p. 36). O apelo à participação 

passa a direcionar a política educacional, evidenciando diretrizes que auxiliem o envolvimento 

da sociedade no planejamento participativo com o intuito de alcançar a modernização da gestão 

educacional.  

Nessa perspectiva, o III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto - III PSECD 

(BRASIL, 1980, p. 17) ratifica a proposta do planejamento participativo e da modernização 

educacional ao afirmar em suas diretrizes que: 

 

 

 [...] o nível de instrumentos essenciais na obtenção de resultados esperados, o 
primeiro se configura como a questão do planejamento e da modernização 
técnico-administrativa. Sob esse prisma, entende-se, em primeiro lugar, o 
esforço do planejamento descentralizado, na tentativa de recuperar a influência 
das bases, tanto na linha da criação e condução de programas quanto na linha 
de controle e de avaliação feitos igualmente com a sua participação. Uma vez 
que se reconhece a importância da educação não formal, do curso da 
comunidade no fomento à educação básica e da eliminação do centralismo 
burocrático torna-se meta prioritária o planejamento educacional participativo. 

 

 

 Tal documento evidencia o redirecionamento da política educacional, uma vez que nos 

governos anteriores a 1980, particularmente na ditadura militar, a educação baseiava-se no 

modelo tecnicista, devendo esta ser, exclusivamente, vinculada ao mundo do trabalho, enquanto 
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que nos anos de 1980 os documentos passam a priorizar o desenvolvimento da consciência 

crítica, por meio da participação política.  Com esse objetivo podemos observar no discurso 

oficial “ainda que de forma embrionária, uma concepção segundo a qual a educação se 

constituiria em um elemento fundamental para a formação da cidadania” (CABRAL NETO, 

2004, p. 36). 

 O III PSECD define as estratégias de planejamento e modernização técnico-

administrativa para que a participação possa ser um eixo que representa um elemento articulador 

entre as instâncias governamentais e instituições da sociedade civil organizada. Ao delimitar os 

objetivos centrais do planejamento participativo tal documento expressa que: 

 

 

É central a perspectiva do planejamento participativo, considerada, ao mesmo 
tempo, linha programática e instrumento de ação. A participação é buscada 
não somente ao nível do planejador e dos agentes administrativos, mas 
igualmente ao nível institucional, a partir das comunidades interessadas. O 
aspecto da descentralização administrativa, que deve redefinir o 
relacionamento entre os vários níveis de atuação do Governo (Federação, 
Estados, Municípios) não vem entendido apenas no sentido da integração entre 
agências de planejamento e de execução, mas, principalmente, no sentido de 
recuperar a influência de bases (BRASIL, 1980, p. 34). 

 

 

 A participação, via descentralização, deve envolver tanto instâncias sociais quanto 

governamentais com o intuito de aprimorar as relações que direcionam os novos rumos do 

planejamento e da execução das políticas públicas, principalmente da educação. Ainda, o I 

Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República – I PND-NR (1986/1989), apresenta 

um diagnóstico da conjuntura educacional do país, oferecendo estratégias para superar as 

dificuldades por meio do eixo da participação. O documento expõe o problema da ausência da 

participação dos jovens no planejamento e execução das políticas públicas. A partir de tais 

dificuldades o governo formulou o Programa de Descentralização e Participação evidenciado no 

I PND-NR (BRASIL, 1986, p. 70) que: 

 

[...] exige estratégias que propiciem a descentralização de encargos públicos, 
sem prejuízo da fixação de normas nacionais, correção das disparidades inter-
regionais e interpessoais de renda [...] e participação de todos os cidadãos na 
formulação e implementação das políticas educacionais. 
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 As diretrizes delineadas no I PND-NR assinalam que “muitos dos problemas 

educacionais teriam origem na excessiva centralização dos recursos públicos e rigidez do 

processo decisório” (CABRAL NETO, 2004, p. 37). Esses elementos justificam o apelo à 

participação contemplada no documento, devendo ser subsidiada pelo princípio da 

descentralização e desburocratização para que o processo de democratização possa alcançar 

níveis mais elevados. Melhor dizendo, a sociedade civil precisa participar dos processos 

decisórios com o objetivo de desburocratizar o sistema educacional. O plano destaca o anseio de 

reaver a credibilidade da escola pública, evidenciando o envolvimento da comunidade escolar 

na tarefa educacional. De modo mais amplo, “era necessário o empenho do sistema educacional, 

em todas as suas esferas e níveis, no desenvolvimento da descentralização dos processos de 

planejamento, execução e avaliação das ações educativas” (CABRAL NETO, 2004, p. 38). 

 O contexto da redemocratização do país, que a sociedade brasileira vivenciava, 

proporcionou particularmente a reorganização das forças progressistas e, de certo modo, impôs 

ao governo a necessidade de definir novas formas de relacionamento entre a sociedade civil e o 

Estado. Por conseqüência, houve intensa discussão, na década de 1980, em torno da participação 

da sociedade na definição de questões políticas, anteriormente determinadas apenas pelo Estado. 

Frigotto (2001, p. 59) é esclarecedor quando analisa esse contexto: 

 

 

Uma década de fortalecimento dos processos constitutivos da cidadania e 
democracia ativa, cujo eixo fundamental se estruturava na configuração da 
ampliação da esfera pública – espaço específico e condição necessária para a 
existência dos direitos sociais – com intenso controle pela sociedade civil. 

 

 

Diante de tal situação, a sociedade civil passa a ter o dever de envolver-se no 

acompanhamento e controle das ações estatais, criando seus próprios mecanismos para cumprir 

tal tarefa. Apesar de o governo desenvolver, intensamente, a tese da participação em seus 

documentos não foram oferecidas condições reais que possibilitassem a criação de mecanismos 

efetivos para a realização da participação. Percebendo as nuanças da participação nesse 

contexto, Cabral Neto (2004, p. 40) afirma que: 
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[...] ao acenar com a possibilidade de participação dos atores sociais na 
definição e execução das políticas, estava, ao mesmo tempo, atendendo 
aparentemente aos anseios da sociedade, e buscando alternativas com vistas a 
criar as condições políticas necessárias para superar as crises de 
governabilidade e de legitimidade. 

 

 

Dessa maneira, a participação na década de 1980 não atendeu de forma efetiva aos 

anseios da sociedade, uma vez que as decisões centralizaram-se no Estado, sendo restritas 

apenas à burocracia nas instâncias federal, regional e estadual, em que o papel da sociedade 

limitava-se a executar políticas, previamente definidas. A política delineada nos planos e 

programas governamentais apresentava-se de forma difusa comprometendo a principal vertente 

divulgada no planejamento participativo, na definição e execução das políticas governamentais.  

 As reformas contempladas durante toda a década de 1980 privilegiaram o processo 

democratização, enquanto que nos anos de 1990, a agenda dessas reformas torna-se ampliada, 

subsidiada pelo modelo neoliberal, sendo marcada pelo eixo da qualidade e modernização da 

gestão educacional. Nesse patamar, a gestão educacional ganha maior destaque na política 

educacional, precisando ser modernizada para alcançar maiores índices de produtividade. 

Assim, o modelo de gestão educacional posto na década de 1990 apresenta-se pautado em 

princípios descentralizados em consonância com os padrões empresariais da qualidade total, 

primando pela eficiência e eficácia dos recursos públicos. Cabral Neto e Almeida (2001, p. 71) 

explicitam as características específicas que subsidiam as inovações na gestão educacional: 

 

 

a) redistribuição das responsabilidades pela manutenção do ensino público, 
redimensionando a relação entre o Estado e a sociedade civil; b) tentativa de 
transparência, para a escola, de mecanismos próprios do sistema empresarial, 
cuja finalidade é diferente dos objetivos fins da educação básica; c) ênfase à 
parceria, através da interação entre os recursos governamentais e os não 
governamentais; d) descentralização dos processos administrativo, pedagógico 
e financeiro da escola, sem perda do controle da concepção e da regulação 
[...]. Na prática, a gestão escolar, descentralizada privilegia a execução e 
concentra a concepção no âmbito do poder central. 
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O contexto da década de 1990 nos mostra que a democratização da educação supõe a 

democratização do acesso e a democratização da gestão via descentralização e participação. A 

educação passa a absorver elementos do plano econômico e político quando se detém a 

privilegiar princípios como a descentralização e o modelo do controle de qualidade total, 

instituídos em âmbitos empresariais. Logo, as transformações na gestão são consideradas 

necessárias, a fim de que sejam garantidas tanto a democratização do acesso, como a eqüidade e 

a qualidade do ensino público. Conforme Oliveira D. (2004, p. 100-101): 

 

 

[...] os anos 90 irão refletir um contexto em que a luta pela democratização do 
ensino assume, no âmbito da educação básica, o caráter da qualidade, da busca 
da permanência e da conclusão da escolaridade como um direito social. Ao 
mesmo tempo o Estado procurará imprimir maior racionalidade à gestão da 
educação pública, buscando cumprir seus objetivos, equacionar seus 
problemas e otimizar seus recursos [...]. 

 

 

A descentralização impõe-se de forma intensificada, vista como modo de distribuição do 

poder, incluindo-se na política pública novos sujeitos sociais, possibilitando a gestão 

democrática do setor educacional. É nesse sentido, que a participação da comunidade na gestão 

e no desenvolvimento de projetos institucionais das escolas assume grande relevância. Mas, 

“apesar da luta dos educadores e da sociedade civil organizada, não passou, ainda, de um 

princípio liberal que sequer se efetivou” (FERREIRA, 2004, p. 168). Apesar dessa luta, apenas 

procurou-se imprimir a autonomia da escola, exigindo-se novas responsabilidades 

(flexibilidade) no campo administrativo, financeiro e pedagógico, considerando-se os limites 

impostos pelo Estado. Oliveira D. (2004, p. 103) ressalta a: 

 

 

[...] necessidade de instituir formas mais flexíveis de gestão, que contemplem 
a possibilidade de captação de recursos e o maior envolvimento da sociedade 
nos mecanismos decisórios. Por isso, as políticas mais recentes têm atribuído 
maior ênfase ao planejamento descentralizado e aos processos de avaliação, 
como critérios de financiamento e custeio. 

 

 



 54
      

 

A qualidade na educação básica foi debatida, na década de 1990, em toda a América 

Latina, estando relacionada às novas exigências que o sistema produtivo impõe ao setor 

educacional. Nos países do Continente, inclusive o Brasil, a qualidade do ensino passou a 

compor as discussões da agenda política, considerada como um meio de impetrar a 

competitividade e a cidadania necessárias para atuar no mundo globalizado, por meio de uma 

articulação direta entre o sistema educativo, o sistema político e o sistema produtivo. O discurso 

oficial defende que: 

 

 

A globalização dos mercados e o desenvolvimento de novas tecnologias 
criaram a necessidade de dar um novo significado à organização escolar para 
que a escola seja eficiente e democrática no processo de formação do novo 
cidadão, o cidadão da era globalizada (KRAWCZYK, 1999, p. 115). 

 

 

 Nesse universo predomina a idéia de que o sistema público funciona sob a pressão da 

lógica do mercado, estabelecendo-se para a educação um novo modelo de gestão a fim de (re) 

estruturar esse sistema por intermédio da descentralização financeira e administrativa, 

requerendo a autonomia das instituições escolares e responsabilizando-as pelos resultados 

educativos. Diz Bacelar (1997, p. 30) que: 

 

 

A descentralização como estratégia para melhorar o desempenho da escola, 
passa para esta não só a autonomia, como também se desfaz de custos 
responsáveis pela administração do repasse de verbas para a escola, 
constituindo, com isso uma forma de enxugamento dos gastos públicos, 
portanto, configurando um objetivo não explícito do processo de 
descentralização. 

 

 

 Todas essas questões revelam-se sob a influência do ideário neoliberal, e um outro 

enfoque ganha força nas propostas de reformulação do padrão de gestão do setor educacional: o 

aspecto da modernização. Esta é proposta mediante a crise fiscal do Estado, a sua ineficiência e 

ineficácia. A idéia é introduzir os princípios da gestão privada nos serviços públicos, aceitando 
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as regras do mercado na gestão dos recursos educacionais, como por exemplo, a motivação da 

concorrência entre as instituições educativas. Rodrigues, (2004, p. 126) ressalta: 

 

 

[...] as reformas – do Estado e da educação – instauradas na década de 1990 
buscam incrementar uma participação da sociedade civil como recurso 
compensador da omissão do poder público no campo das políticas sociais. Ou 
seja, passa a caber, à sociedade solidária, substituir o Estado [...]. 

 

 

 De acordo com o discurso oficial, a ineficiência da escola pública deve-se às formas de 

gerenciamento e não à falta de recursos. Interpretando de forma “irônica” esse discurso oficial 

Saviani (1997, p. 01) diz: “os recursos são suficientes, o problema é que são mal gastos e mal 

distribuídos. Cuidar da escola requer o empenho em atender o cliente”.  Por isso, a partir da 

década de 1990, a defesa da gestão descentralizada da educação aparece nos planos 

governamentais, como estratégia neoliberal no sentido do reordenamento das relações entre o 

Estado e a sociedade. 

O Estado apenas chama a sociedade para participar da tarefa educacional via 

descentralização das responsabilidades na educação. Segundo Cabral Neto (2000, p. 34), essa 

descentralização nem sempre tem significado de democratização, ou seja, estabelece formas de 

compartilhar poder entre o Estado e a sociedade civil.  

Argumenta ainda o referido autor (2004, p. 13) que fixar novos modelos de 

gerenciamento foi um compromisso firmado pelo Brasil na Conferência Mundial para Todos, 

realizada em Jomtien (Tailândia – 1990)9. Nesta foram determinados os compromissos 

concernentes às políticas educacionais mundiais, nacionais e regionais.  

                                                 
9 Dentre outros eventos, na década de 1990 podemos destacar a Conferência de Nova Delhi (1993), realizada na 
Índia, no período de 13 a 16 de dezembro de 1993. Tal evento apresentou-se como uma extensão da Conferência de 
Jomtien ao dar continuidade às propostas dos organismos internacionais à política educacional dos países em 
desenvolvimento. O Brasil enumera algumas solicitações, dentre as quais evidenciamos: “[...] os colaboradores 
internacionais para aumentarem substancialmente o apoio prestado ao nosso esforço de ampliar nossas capacidades 
nacionais em benefício da expansão e melhoria dos serviços de educação básica; [...] as instituições financeiras 
internacionais para que, sob o prisma de ajustes estruturais reconheçam a educação como investimento crítico 
isento da imposição de tetos preestabelecidos e que promovam um clima internacional capaz de permitir aos países 
sustentar seu desenvolvimento sócio-econômico; [...] a comunidade de nações para que se junte a nós na 
reafirmação do nosso compromisso com a meta de educação pra todos e na intensificação de seus esforços para 
alcançarmos nossa meta até o ano 2000 ou mais breve possível” (BRASIL, 1993, p. 19). De um modo geral, o 
documento apresenta os compromissos e solicitações do Brasil com o intuito de captar novos investimentos. No 
que concerne à participação da sociedade na organização e gerenciamento da educação o documento prescreve que: 
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Essa Conferência Internacional “manifestou a intenção de assegurar educação básica 

para a população mundial, além de renovar sua visão de alcance” (SHIROMA et al., 2000, p. 

57). Tal acordo deu origem ao Plano Decenal de Educação para Todos, elaborado no Brasil em 

1993, que entre outras medidas, previa a implantação de novas formas de gestão nas escolas 

públicas, concebendo-lhes autonomia financeira, administrativa e pedagógica. 

O Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003), organizado pelo Ministério da 

Educação – MEC, reafirma o compromisso do país com a gestão democrática da escola por 

meio da participação da comunidade em suas decisões administrativas e pedagógicas. Esse 

documento considera a escola como espaço de aprendizagem e exercício da cidadania, no 

entanto a descentralização e autonomia da escola são vistas como requisitos para a sua 

democratização. Dentre as principais metas do Plano evidenciam-se: o desenvolvimento de 

novos padrões de gestão; melhoria do acesso e da permanência escolar; a qualidade e a eqüidade 

da educação e a institucionalização dos Planos Estaduais e Municipais.  

Ao estabelecer a descentralização como mecanismo capaz de instituir a eficiência e a 

equalização no financiamento da educação, o Plano Decenal preceitua que: 

 

 

Para garantir eficiência e equalização na política de financiamento, 
mecanismos especiais de supervisão e fiscalização deverão ser criados, de 
forma a garantir que segmentos representativos da sociedade civil possam ter 
participação efetiva nos órgãos do executivo responsáveis pela alocação e 
distribuição de recursos (BRASIL, 1993, p. 55). 

 
                                                                                                                                                            
“Todos os nove países enfrentam o desafio de gerenciar esforços de grande escala em busca da meta da Educação 
para Todos e de envolver todos os setores da sociedade nesse movimento. As propostas, até agora adotadas, têm se 
concentrado em diversas formas de descentralização e delegação de autoridade. Entretanto, permanecem numerosas 
questões operacionais: (a) como repartir autoridade e responsabilidade entre o governo federal, os estados e 
províncias, os distritos e as comunidades; (b) como escolher os melhores meios de mobilizar recursos nos 
diferentes níveis e de outras fontes; (c) como os diversos níveis dos setores público e privado, de organizações não-
governamentais, comunidades, famílias e alunos podem ser reunir em uma grande aliança em busca de educação 
para todos” (BRASIL, 1993, p. 24). A educação passa a ser tarefa de todos menos da União que se desobriga da 
responsabilidade de organizar e gerenciar o ensino público. Além disso, o documento divulga a democratização do 
poder decisório da sociedade, pois estabelece: “as medidas políticas, legislativas e administrativas tomadas para 
aumentar a autoridade decisória e gerencial das comunidades” (BRASIL, 1993, p. 31). Em diversos trechos do 
documento percebemos a conclamação da participação da sociedade via descentralização e democratização do 
poder decisório, com a justificativa de envolver a sociedade nos rumos da educação. Ao analisar os encontros 
internacionais Vieira (2004, p. 133) diz que: “nesses eventos são elaboradas as declarações de intenções e 
recomendações com as quais se comprometem os países signatários dos diferentes Acordos firmados. Fazendo-se 
representar em todos esses encontros, o Brasil torna-se, portanto, sócio da agenda definida em tais cenários”. 
Assim, a educação brasileira encontra-se submetida aos intentos de organismos internacionais, devendo responder 
às delimitações prescritas por estes.  
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Elaborada uma política de reforma para o setor educacional, são implementados alguns 

mecanismos que propõem a democratização da gestão, dentre eles: a formação de Conselhos de 

Escolas, Conselho Diretor e mais tarde o Conselho do FUNDEF. Esses órgãos colegiados 

propõem estabelecer uma maior eficiência e eqüidade na distribuição e aplicação dos recursos 

financeiros destinados à educação.  

 

 

[...] definindo instrumentos de controle dos gastos públicos em educação de 
forma a evitar que os recursos que, legal e constitucionalmente, são destinados 
a essa área sejam aplicados em outros programas. Para tanto, deve-se recorrer 
a todas as instituições que podem contribuir nesse processo, inclusive 
universidades (BRASIL, 1993, p. 41). 

 

 

Nesse caso, a sociedade civil está vivenciando uma realidade, na qual o discurso de 

descentralização, enquanto forma de administração das instituições do Estado predomina sobre a 

alternativa centralizadora. Na área específica da educação, essa tendência tem-se manifestado, 

principalmente, por meio da municipalização e da implementação da gestão colegiada nas 

escolas. 

No que se refere à política de financiamento para a área de educação, também, prevalece 

o princípio da descentralização via municipalização, sendo orientada para a transferência de 

recursos e de encargos da União para o Município, desobrigando-se das responsabilidades, 

sobretudo com o Ensino Fundamental. Essa transferência de encargos tem como ponto de 

partida a Reforma de Ensino de 1o e 2o graus – Lei nº. 5.692, de 11.09.1971, art. 59, a qual 

inscreveu a descentralização administrativa da educação como estratégia política. Segue-se na 

Constituição Federal de 1988, na Lei nº. 9.394/96 (BRASIL, 1996c), dentre outros dispositivos 

legais. 

  

 

No Brasil, vem se fortalecendo o debate sobre a descentralização político-
administrativa a partir da Constituição Federal de 1988, onde é assegurada 
maior autonomia financeira política aos estados e municípios, aliada às novas 
atribuições conferidas a estas unidades federadas, em particular no campo das 
políticas públicas (STEIN, 1997, p. 78). 
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Com a redefinição do papel do Estado torna-se evidente, a partir da Constituição de 

1988, que se impõem novas competências e atribuições à União, Estados e Municípios. Esse 

aparato institucional imprime, particularmente ao Município brasileiro, uma nova configuração, 

conclamando-o a estruturar seu próprio sistema de ensino e a participar do regime da 

responsabilidade compartilhada – sistema político de colaboração. Na Constituição Federal 

(BRASIL, 1988) os Municípios, os Estados e o Distrito Federal devem atuar, primordialmente, 

na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Com base nessas proposições, pode-se dizer 

que: 

 

 

[...] os titulares dos respectivos poderes executivos serão os primeiros a serem 
responsabilizados no caso de falta de vagas no Ensino Fundamental, o que não 
exclui, entretanto, eventual responsabilização da União, já que lhe cabe a 
função redistributiva e supletiva em relação às unidades federadas 
(RODRIGUES E BRAGA, 1999, p. 21). 

 

 

É oportuno frisar que a função supletiva e redistributiva da União obedecem à política de 

descentralização e amplia as incumbências dos Municípios no sistema de ensino, dentre as quais 

evidencia Oliveira (1999, p. 16-17):  

 

 

[...] o Município se encarrega de todo o ensino, em um ou mais níveis, no 
âmbito de sua jurisdição; o Município se encarrega de parte das matrículas, 
convivendo no mesmo território com a rede estadual; o Município se 
encarrega de determinados programas (merenda, escolar, transporte de alunos, 
construções escolares, funcionários postos à disposição das escolas estaduais, 
por exemplo), os quais são desenvolvidos junto à rede estadual.  
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O município com novas competências segue a estratégia de gestão descentralizada, 

desenvolvendo programas focalizados, exercendo diferentes atribuições nas instâncias da 

administração da área de educação, enquanto que o Estado tem como obrigação prioritária 

garantir a toda população brasileira o acesso à Educação Básica – Ensino Fundamental. 

A partir de 1995, a proposta no Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, dentre 

outras coisas, propõe a descentralização e flexibilização da gestão, desburocratização, 

transparência e controle social sobre a ação estatal. O próprio Ministério da Administração e 

Reforma do Estado (MARE), em 1995, encaminha sua política de reforma no sentido de 

diminuir as responsabilidades do Estado, no que se refere à produção de bens de serviços, 

fortalecendo apenas sua função de promotor e regulador.  

No contexto de reformulação da política educacional e de necessidade para superar os 

problemas de acesso e permanência escolar, o Fórum em Defesa da Escola Pública organizou 

um intenso processo de discussão, que resultou no II Congresso Nacional de Educação (II 

CONED) – realizado em novembro de 1997, na cidade de Belo Horizonte – do Plano Nacional 

de Educação: proposta da sociedade brasileira (PNE-sociedade). As considerações desse Plano 

divulgam a necessidade da ampliação de democratização da educação, enfatizando o papel da 

educação brasileira, incluindo-se os elementos que devem nortear as ações das instituições 

educativas com o auxílio da sociedade. Nele a gestão democrática da educação tem como base a 

ampliação da participação e dos processos de tomada de decisão com o fortalecimento do 

envolvimento da sociedade nas questões educacionais. Para isso, incentiva a criação de órgãos 

colegiados e comissões que auxiliem o processo de construção da gestão democrática, indicando 

elementos indispensáveis, orientadores das ações de tais órgãos: “autonomia, a 

representatividade social e formação da cidadania” (BRASIL, 1997, p. 25). Incentiva as 

estruturas organizadas da sociedade por meio dos Conselhos, definindo-os como meta para o 

acompanhamento dos recursos da educação.  

 

 

Criar, no prazo de três anos, os Conselhos de Acompanhamento de Recursos 
para a Educação, com representação paritária e pleno acesso às informações 
necessárias à execução de suas funções (verificar a origem, o fluxo e o destino 
dos recursos empregados), com autonomia, orçamento e infra-estrutura 
adequados e divulgação pública das avaliações. 
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Os órgãos colegiados são possibilidades de construção da gestão democrática, pois 

permitem à comunidade escolar conhecer e compreender as ações estatais por meio de 

representações.  

 

 

As experiências democráticas que concorrem para o aperfeiçoamento da 
gestão são as que reforçam a participação de todos os segmentos constitutivos 
da comunidade escolar, norteiam-se pela construção de projetos político-
pedagógicos participativos e convivem como os colegiados e as 
representações dos grupos sociais existentes no interior das instituições 
educativas (BRASIL,1997, p. 26).  

 

 

As representações dos sujeitos da comunidade escolar podem convergir em experiências 

democráticas, todavia necessitam de diretrizes que auxiliem a participação e acompanhamento 

da sociedade civil na delimitação das prioridades educacionais. Sobre essas questões o PNE-

sociedade (1997, p. 26) define que: 

 

 

Utilizar, amplamente, os veículos de comunicação de massa objetivando a 
participação da sociedade na definição das prioridades educacionais, em 
âmbito local, regional e nacional, divulgando amplamente as experiências 
emancipadoras de participação e decisão nos rumos da educação, de modo que 
possam ser reproduzidas. 

 

 

Apesar da ampla discussão e participação da sociedade civil na elaboração do PNE-

sociedade, o Ministério da Educação e do Desporto/MEC com o auxílio do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais/INEP apresentou outra proposta que foi aprovada pelo 

Congresso Nacional, por meio da Lei nº. 10.172, de 09 de janeiro de 2001. O foco dessas 

propostas centra-se na temática da gestão educacional. No entanto, na proposta do MEC/INEP a 

gestão educacional é associada ao financiamento, sendo enfatizados o gerenciamento dos 

recursos e a fiscalização como forma de resolver os problemas educacionais.  
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O Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001, p. 02) enumera objetivos e prioridades 

relacionadas à gestão10 dentre elas a: 

 

 

• Democratização da gestão e do ensino público, nos estabelecimentos 
oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das 
comunidades escolares e local em conselhos escolares equivalentes. 

 

 

As propostas apresentadas, referentes à criação dos Conselhos, limitam-se ao 

acompanhamento e à fiscalização dos recursos, não mencionando a participação da sociedade 

civil no planejamento, elaboração e execução de políticas relacionadas à educação.  

 

 

Instituir em todos os níveis, Conselhos de Acompanhamento e Controle Social 
dos recursos destinados à Educação não incluídos no FUNDEF, qualquer que 
seja sua origem, nos moldes dos Conselhos de Acompanhemento e Controle 
Social do FUNDEF (BRASIL, 2001, p. 02). 
 
 

Os conselhos têm apenas a função de estimular a participação da sociedade civil no 

acompanhamento das ações governamentais, eliminando de forma efetiva o poder de decisão 

destes, principalmente, na definição das prioridades educacionais.  Significa atender aos intentos 

fomentados em conferências internacionais que se preocupavam apenas com a otimização de 

recursos e a ampliação da qualidade educacional. 

 

                                                 
10 Outro evento de relevância foi o Pronunciamento Latino Americano em Dakar (África) realizado de 24 a 28 de 
abril de 2000 na ocasião do Fórum Mundial de Educação, tendo a participação de inúmeros países da América 
Latina, dentre os quais podemos destacar: Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, dentre outros. Esse 
documento enumera como uma das metas a serem seguidas pelos países latino-americanos a participação da 
sociedade civil por meio de órgãos colegiados, afirmando que “[...] la necessidade de la participación de la sociedad 
no sólo em la ejecución de las políticas y programas, sino em su formulación y discusión. La educación es asunto 
público y debe, por tanto, involucrar a todos sus actores y concitar su participación responsable. Esto es 
particularmente cierto y necesario en el caso de los docentes, sujeto clave de la educación y del cambio educativo. 
No basta con proclamar la participación e incluso con mostrarse favorable a ella; es preciso definir y habilitar 
tiempos y espacios, critérios y mecanismos concretos para que se dé dicha participación como um dispositivo 
regular de los procesos educativos desde el nível local hasta el nível global, desde la escuela hasta las instancias 
ministeriales e intergubernamentales en que se define y decide la educación”. (PRONUNCIAMENTO 
LATINOAMERICANO, 2000, p. 07). 
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[...] proposta do MEC/INEP articula-se com a perspectiva apresentada na LDB 
9.394/96 e nas orientações do Plano Decenal de Educação para Todos, que 
são, em síntese, as mesmas, emanadas das agências internacionais que 
promoveram a Conferência Mundial de Educação para Todos (CABRAL 
NETO, 2004, p. 57). 

 

 

Os dois Planos apresentam concepções distintas de gestão educacional e do princípio da 

descentralização, porém reconhecemos que a proposta do PNE-sociedade aproxima-se dos 

anseios de participação da sociedade civil, uma vez que foi elaborada por diversas categorias 

representativas. O PNE-sociedade apresenta uma maneira positiva de conceber a 

descentralização.  

 

 

A visão de descentralização presente na proposta do CONED pressupõe uma 
redistribuição dos espaços de exercício de poder, incluindo tanto o processo de 
tomada de decisão, quanto a criação das condições materiais e humanas para 
sua viabilização (CABRAL NETO, 2004, p. 57). 
 

 

Vale salientar que essa proposta inovadora do CONED não satisfazia os interesses 

econômicos e políticos delineados desde a década de 1990, visto que a participação só teria 

sentido se fosse para alcançar o melhor gerenciamento das instituições educativas. A gestão 

educacional deveria ser pautada em modelos de gerenciamento empresarial da qualidade total e 

a descentralização entendida como delegação de responsabilidades à sociedade civil. O Estado 

relaciona-se com a sociedade civil apenas para restringir suas competências e repassá-las, pois 

se houver ineficiência na educação a culpa passa a ser da própria sociedade que não acompanha 

as ações governamentais. Isso significa reduzir cada vez mais as tarefas do Estado no que se 

refere às suas responsabilidades com a educação. 

Ao analisar os planos governamentais, citados anteriormente, observamos que o tema da 

descentralização tornou-se central no processo de gestão do sistema educacional, pois insere-se 

nos programas oficiais, inspirados nas políticas neoliberais do Banco Mundial para a América 

Latina. Com o princípio da “descentralização”, as políticas educacionais elaboradas pelo Estado 

coadunam-se a um novo estágio de desenvolvimento do capitalismo regulado pelo mercado 
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mundial, contribuindo com a política global de regulamentação da economia e da cultura 

segundo a lógica capitalista, imposta pelos países hegemônicos aos países periféricos.  

Oliveira F. (1997, p. 41) considera que, naquele contexto, estaria sendo operacionalizado 

no sistema público de ensino uma adequação aos ditames gerais do capitalismo contemporâneo, 

procurando enfatizar a reordenação das funções administrativas e de gestão da escola. Tal fato 

justifica a Reforma do Estado ao exigir a participação de outras instâncias (como por exemplo, 

os estados e municípios) delegando a estes maiores responsabilidades.  

Nos anos de 1990, a reestruturação produtiva impõe alterações na vida social, na 

dimensão cultural, exigindo a redefinição das políticas educacionais, visando novos padrões de 

qualidade. Dentro desse contexto, tem-se a criação de inúmeros programas, merecendo destaque 

o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério, por meio da Lei nº. 9.424/96 (BRASIL, 1996b), subsidiado por princípios 

neoliberais como a descentralização e a focalização. Além do mais, o FUNDEF, no que 

concerne aos aparatos legislativos promoveria o envolvimento da sociedade civil aproximando-a 

do Estado, transferindo responsabilidades como, por exemplo, o controle social dos recursos 

destinados à educação. Por outro lado, a participação da sociedade civil desobriga o Estado de 

suas funções fiscalizadoras na área das políticas sociais, constituindo-se um componente 

compensador. Sendo assim, em documentos, as políticas oficiais tentam mudar, a qualidade 

educativa por meio da legislação, decretos, currículos, programas e modelos de gerenciamento 

escolar mais participativo.  

 

1.3 Os Conselhos gestores no Brasil: o percurso da criação e participação a partir da 
década de 1980 
 

 

Os Conselhos gestores no Brasil foram instituídos, efetivamente, no final da década de 

1970 e de forma mais expressiva, na década de 1980, em meio ao intenso processo de 

globalização e de reestruturação do papel do Estado, bem como pela redemocratização do país 

devido à volta das eleições diretas (conquista de direitos individuais e políticos, dentre outros), 

com o desenvolvimento de outras vertentes de democracia – direta, representativa, deliberativa, 

redistributiva. Nessa década, no plano político, a redemocratização havia suscitado grande 
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expectativa popular, principalmente no que se refere ao movimento de massa que reivindicava 

eleições populares para a Presidência da República – Diretas já. 

Tal década caracteriza-se por ter promovido a reordenação dos movimentos sociais e 

sindicais com a abertura de espaços políticos que, até então, encontravam-se sufocados pela 

ditadura civil-militar. Foi nesse período que, a partir dos movimentos sociais, cresceu o 

movimento sindical, constituindo-se em uma relevante força política da esquerda partidária, 

induzindo à participação popular, por meio de setores organizados. Dentre os movimentos 

populares mais significativos que emergiam desde a década de 1970, Silva (2003, p. 32) 

ressalta: 

 

 

Para além das inovações na organização interna e na prática política, esses 
movimentos foram importantes para a criação das centrais sindicais, 
principalmente da combatida Central Única dos Trabalhadores (CUT), e para a 
formação de um partido de massas e de esquerda, o Partido dos Trabalhadores 
(PT). 

 

 

Nesse contexto, as instituições sindicais romperam a relação com o Estado no sentido de 

não mais aceitar as amarras da ditadura civil-militar, tornando-se entidades autônomas, que 

defendiam, primordialmente, a classe trabalhadora e os direitos civis. Elas também propunham a 

participação popular, por meio do envolvimento da sociedade civil em questões de gestão 

pública.  

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), denominada de Constituição Cidadã, 

assim, instituiu os direitos sociais e civis proclamados no Art. 1º § único: “todo poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição”. Conforme esclarece Benevides (1991, p. 123) essa Constituição foi 

extremamente importante, pois: 

 

 

Pela primeira vez em nossa história política, a sociedade se organiza com tal 
nível de participação – no plano nacional, estadual e municipal – em torno de 
questões até então consideradas “tarefa exclusiva” dos juristas, dos políticos, 
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dos governos. A criação de plenários, comitês e movimentos pró-participação 
popular na Constituinte é o melhor exemplo dessa nova fase. 

 

 

A partir das determinações delineadas na Constituição Federal de 1988 os Conselhos 

Gestores são instituídos por Lei, no entanto, assumem características que definem sua 

organização em períodos distintos, dependendo do contexto ao qual está articulado.  Conforme 

afirma Gohn (2001), os Conselhos Gestores têm suma importância, particularmente por 

representarem a materialização das lutas e batalhas da sociedade civil (configuradas desde o 

final da década de 1970), para a reabertura democrática do país pós-ditadura militar e, por essa 

razão, os Conselhos poderiam ter uma capacidade de intervenção política superior às reformas 

neoliberais realizadas pelo Estado brasileiro.  

Ao analisar esse contexto, Gohn (2001) diferencia três tipos de Conselhos existentes no 

Brasil, durante o século XX11. O Primeiro, os Conselhos Comunitários dos anos 1970, foram 

criados pelo próprio Executivo para auxiliar à administração municipal. O Segundo, os 

Conselhos Populares dos anos de 1980, constituíam resistência de esquerda ao regime militar e 

tinham como foco central a luta pela participação popular. Para os movimentos sociais, a 

participação nos Conselhos significava um momento de organização e direção das lutas políticas 

fragmentadas. O terceiro tipo, os Conselhos institucionalizados (gestores) dos anos de 1990, 

criados nos três níveis de governo, têm papel de instrumento mediador na relação Estado-

sociedade, podendo possibilitar a participação desta na gestão dos negócios públicos, estando 

prevista na Constituição Federal de 1988. 

                                                 
11 Gohn (2001) destaca as primeiras manifestações dos Conselhos Gestores no Brasil evidenciando as décadas de 
1970, 1980 e 1990. A autora (2001) afirma que no ano de 1975, em São Paulo, no Governo do Prefeito Reynaldo 
Barros foram fomentadas algumas discussões entre entidades da sociedade civil (no sentido de promover maior 
participação popular) que culminou no documento denominado Carta de São Paulo.  Mas, somente em 1979, já ex-
prefeito, Reynaldo Barros institui o decreto nº 16.100, criando um Conselho Comunitário composto por diversas 
forças comunitárias. Nesse contexto, os Conselhos, articulam-se apenas como a administração municipal, com o 
intuito de institucionalizar as forças populares.  Enquanto que, na década de 1980, Gohn (2001) diz que os 
Conselhos possuem uma característica peculiar, pois emanaram do próprio povo, podendo ressaltar os Conselhos 
Populares de Campinas, relacionados principalmente aos programas das pastorais religiosas que deram origem à 
assembléia do povo.  Por último, a autora (2001) afirma que há uma proliferação dos Conselhos Gestores nesse 
período, podendo evidenciar os Conselhos criados na gestão da Prefeita Luíza Erundina (1989 – 1992) quando se 
instituem inúmeros Conselhos consultivos que poderiam possibilitar a aproximação Estado e Sociedade Civil. No 
entanto, os Conselhos desse período apresentam-se de forma conflituosa (devido à centralização do poder decisório 
exercido pelo Estado) e não conseguem definir seu papel e atribuições no que concerne à sua intervenção no 
interior do Estado, sendo estes subsidiados pela descentralização administrativa.  
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A implantação dos conselhos, na década de 1990, aparece incorporada às estruturas dos 

governos, tendo apenas o intuito de possibilitar a descentralização político-administrativa e a 

participação na elaboração e no controle das políticas sociais setoriais. Os conselhos gestores, 

diferentemente da década de 198012, foram prescritos por legislações específicas, atuando nas 

áreas de assistência social, saúde, educação, trabalho, previdência social, dentre outras. Desse 

modo, alguns dos Conselhos emergiram para fiscalizar o “repasse de recursos financeiros do 

nível federal ao estadual e ao municipal” (GOHN, 2001, p. 84). Além de atuarem como 

controladores e fiscalizadores das ações estatais (a partir de diretrizes emanadas do governo 

federal), são também definidores das prioridades locais advindas de programas federais. Com o 

objetivo de contextualizar a implantação dos Conselhos Gestores, na década de 1990, Gohn 

(2001, p. 84) esclarece que: 

 

 

Leis orgânicas, pós-1988, passaram a regulamentar o direito constitucional à 
participação por meio de conselhos deliberativos, de composição partidária, 
entre representantes do poder executivo e de instituições da sociedade civil. 
Desde então, um número crescente de estruturas colegiadas passou a ser 
exigência constitucional em diversos níveis de administrações (federal, 
estadual e municipal).  
 

 

Nesse particular, destaca-se a gestão do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-

1998) que realizou a Reforma do Estado, tornando-a uma ordem a ser cumprida. Com tal intuito, 

o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE criou o Programa da 

Qualidade e Participação Pública, estabelecendo os moldes de envolvimento da sociedade civil 

para embasar o Estado em sua empreitada neoliberal. O referido programa tinha como propósito 

divulgar documentos que auxiliassem as estratégias de Reforma do Estado, tendo o objetivo 

claro de reduzir as responsabilidades que antes eram exclusivas do Estado e que poderiam ser 

compartilhadas com outras instâncias governamentais e sociais.  

                                                 
12 Nesse período, os Conselhos Gestores passam por um período de “crise” ou mesmo “apatia”, esquecendo suas 
bases de sustentação, configuradas na década de 1980. Por terem sido promulgados no contexto de uma avalanche 
de reformas do Estado, de caráter neoliberal, vários analistas e militantes sociais desacreditaram os Conselhos 
enquanto possibilidade de participação real, ativa, esquecendo-se de que eles foram reivindicados e propostos pelos 
movimentos em passado recente (GOHN, 2001, p. 84). 
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A partir dessas concepções, a justificativa do Governo seria promover um ato de 

publicização das ações governamentais por meio de organizações sociais para os serviços que o 

próprio Estado considerou como não-exclusivos. Os Cadernos do Programa de Qualidade e 

Participação Pública definiram os objetivos da participação das organizações sociais nos 

serviços não-exclusivos: 

 

 

• transferir para o setor público os serviços-exclusivos que estejam sendo 
executados no âmbito estadual, por meio de um programa de publicização, 
possibilitando a absorção, por entidades qualificadas como organizações 
sociais; 
• lograr, assim, maior autonomia e flexibilidade, bem como uma conseqüente 
responsabilidade para os dirigentes desses serviços; 
• lograr um maior foco no cidadão-usuário e um maior controle social direto 
desses serviços por parte da sociedade, por meio dos seus conselhos de 
administração. Mais amplamente fortalecer práticas de adoção de mecanismos 
que privilegiem a participação da sociedade tanto na formulação, quanto na 
avaliação do desempenho da organização social, viabilizando o controle 
social; 
• lograr, finalmente, maior parceria entre o Estado e a sociedade baseada em 
resultados. O Estado continuará a financiar as atividades públicas, absorvidas 
pela organização social qualificada para tal, e esta será responsável pelos 
resultados pactuados mediante contrato de gestão (BRASIL, 1997, p. 11-12). 

 

 

A forma como o Estado procurava controlar e viabilizar a participação social se torna 

mais evidente com a estratégia de publicização que apenas buscava aumentar a eficiência e a 

qualidade dos serviços públicos, o que significa atender melhor ao cidadão-cliente com o menor 

custo possível. Segundo o documento elaborado pelo MARE: “essa parceria entre sociedade e 

Estado, além de viabilizar a ação pública com mais agilidade e alcance, torna mais fácil e direto 

o controle social, mediante a participação, nos conselhos de administração, dos diversos 

segmentos beneficiários envolvidos” (BRASIL, 1997, p. 11). Nessa conjuntura, o discurso que 

apoiava a aproximação sociedade civil e Estado não tinha o objetivo de promover uma 

verdadeira participação social dos indivíduos, mas buscava apenas transferir responsabilidades 

para a sociedade civil por força da lei, estabelecendo modelos que deveriam ser seguidos, 

buscando promover o ajuste fiscal.  
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Na área de educação princípios neoliberais já prescreviam a articulação entre a sociedade 

civil e o Estado. Desde a década de 1970, a legislação assegurava a criação da Associação de 

Pais e Mestres (APM)13 pela Lei de Ensino 1º e 2º graus, nº 5.692/71, no art. 62, sendo 

considerada entidade civil com personalidade jurídica própria e sem fins lucrativos. Segundo 

Parente e Lück (2000, p. 158) as APM têm o intuito de “auxiliar a direção da escola na 

promoção das atividades administrativas, pedagógicas e sociais da escola”. Melhor dizendo, têm 

o objetivo de promover a integração dos membros da escola com a comunidade local. 

Na década de 1990, o Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003) elaborado 

pelo Ministério da Educação – MEC,14 reafirma o compromisso do país com a gestão 

democrática da escola por meio da participação da comunidade em suas decisões 

administrativas e pedagógicas. Tal plano considera a escola como espaço de aprendizagem e 

exercício da cidadania, sendo a descentralização e a autonomia da escola vistas como requisitos 

para a sua democratização. Dentre as principais metas do Plano evidenciam-se: o 

desenvolvimento de novos padrões de gestão; melhoria do acesso e da permanência escolar; a 

qualidade e a eqüidade da educação e a institucionalização dos Planos Estaduais e Municipais.  

Ao definir a descentralização como forma de estabelecer a eficiência e a equalização no 

financiamento da educação, o Plano Decenal de Educação prescreve que: 

 

 

Para garantir eficiência e equalização na política de financiamento, 
mecanismos especiais de supervisão e fiscalização deverão ser criados, de 
forma a garantir que segmentos representativos da sociedade civil possam ter 
participação efetiva nos órgãos do executivo responsáveis pela alocação e 
distribuição de recursos (BRASIL, 1993, p. 55). 

 

                                                 
13 A proposta de Associação de Pais e Mestres (APM) vem sendo discutida desde a década de 1930, “então de 
caráter facultativo e supostamente auxiliar da escola no trabalho de integração com a comunidade” (MARTELLI, 
1998, p. 284). Segundo a referida autora (1998) apesar da obrigatoriedade da APM na década de 1970, apenas 
funcionavam para arrecadar fundos e cobrar taxas, sendo deixado de lado seu verdadeiro fim, promover discussões 
sobre os aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos da escola. 
14 O Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003) foi criado para responder ao compromisso do Governo 
brasileiro com os organismos internacionais firmado na Conferência Mundial de Educação para Todos realizada em 
Jomtien (Tailândia – 1990). Essa Conferência Internacional “manifestou a intenção de assegurar educação básica 
para a população mundial, além de renovar sua visão de alcance” (SHIROMA et al., 2000, p. 57). Tal documento 
elaborado em 1993, dentre outras medidas previa a implantação de novas formas de gestão nas escolas públicas, 
concebendo-lhes autonomia financeira, administrativa e pedagógica. 
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Os conselhos em educação têm uma institucionalidade diferenciada, sendo 

reestruturados por legislação específica, como exemplo a criação do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), por meio da Lei nº. 9.131/95. Por sua vez, os Conselhos Estaduais de 

Educação (CEE) e os Conselhos Municipais de Educação (CME) reorganizam-se e estabelecem 

as diretrizes pedagógicas e normativas da educação na sua jurisdição, não tendo, portanto, o 

papel de estabelecer diretrizes de gestão de recursos. Sabendo-se que o CME é fruto do processo 

de municipalização do ensino brasileiro, Ribeiro (2004, p. 53) enumera claramente as suas 

atribuições: 

 

 

As atribuições do CME podem ter duas fontes: os Poderes Executivo e 
Legislativo municipais e o CEE. Como visto, ao elevar o município à situação 
de sistema de educação, a CF possibilitou que os Poderes Executivo e 
Legislativo confiram-lhe atribuições e, além destes, os CEEs também podem 
delegar-lhes competências. 

 

De acordo com Cury (2004), os Conselhos Estaduais e Municipais de Educação tiveram 

uma renovação com a criação FUNDEF15, pois foi dada uma nova ênfase aos órgãos colegiados, 

no que concerne ao envolvimento da sociedade na gestão dos recursos públicos. É a partir do 

incentivo à criação dos Conselhos que “O governo transfere para as unidades federadas e para a 

sociedade civil a atribuição de administrar o ensino público, envolvendo a livre organização dos 

segmentos escolares na participação dos processos decisórios através de órgãos Colegiados” 

(FRANÇA, 2001, p. 52). Vale salientar que a criação do Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social do FUNDEF, prescrito no art. 4º da Lei nº. 9.424/96 (BRASIL, 1996b), torna 

obrigatória a constituição dos Conselhos em território nacional, possibilitando a participação de 

social no processo decisório da gestão dos recursos da escola. A instituição desses Conselhos 

deveria permitir o “movimento de vários segmentos da sociedade no sentido de controlar o 

Estado e, assim, democratizá-lo, atribuindo a tais conselhos muitas virtudes e poder” (DAVIES, 

2003, p. 505). Todavia, a realidade nos apresenta situações antagônicas, e muitas vezes os 

                                                 
15 O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e de Valorização do Magistério (FUNDEF) foi criado por 
meio da Emenda Constitucional nº 14 e regulamentado pela Lei nº. 9.424/96. Para acompanhamento dos recursos 
do Fundo deve ser constituído um Conselho com representantes da comunidade escolar. 
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conselhos16 não cumprem seu papel de órgão que possibilitaria uma efetiva democratização da 

gestão da escola. 

De forma mais ampla, os representantes dos Conselhos muitas vezes não sabem como os 

recursos são processados, principalmente, após inúmeras modificações ocorridas ao longo dos 

anos. Na atualidade, os recursos da esfera federal são alocados, de forma descentralizada, por 

meio do salário-educação17, sendo repassados a partir de programas criados pelo Conselho do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)18. Para cada programa federal, são 

definidos Conselhos localizados na esfera local, que auxiliam na fiscalização e no controle do 

uso dos recursos, sendo denominados de Conselhos Gestores de Programas Governamentais. 

Tais Conselhos são órgãos criados a partir de exigências do MEC, “objetivando estimular a 

participação da comunidade na gestão da escola e permitir repasse direto de recursos, como 

controle social e transparência na aplicação” (FRANÇA, 2001, p. 110).  

Os Conselhos na área de educação foram instituídos com a finalidade de manter o 

controle popular no uso dos recursos públicos, tendo como principal função fiscalizar e 

controlar os recursos aplicados em programas federais, a partir de orientações e de diretrizes 

previamente definidas. Segundo Ciseki (1998, p. 44) “por meio do Conselho, a população 

poderá controlar a qualidade do serviço prestado pelo Estado, ou seja, poderá definir e 

acompanhar a educação que lhe é oferecida”. Dessa maneira, a maioria dos Conselhos, visando 

à participação dos diferentes segmentos, é composta por representantes dos poderes executivo e 

                                                 
16 Dentre os estudos podemos evidenciar Ciseki (1998), Cury (2004), Gohn (2001), Werle (2003) que realizaram 
pesquisas sobre os Conselhos na área de educação, mostrando a relevância no que concerne à necessidade de 
participação e, muitas vezes, à inoperância desses órgãos colegiados no interior das instituições educativas. No Rio 
Grande do Norte/RN destacamos os estudos de Cabral Neto; Almeida (2000) e Santos (2005) que desenvolveram 
estudos sobre os Conselhos Escolares, indicando as atribuições desses órgãos colegiados de acordo com 
documentos oficiais (por exemplo, Plano Estadual de Educação/Decênio 1994 – 2003) e a efetivação da 
participação em escolas específicas ou mesmo em outras em âmbito local. 
17 O Salário-Educação “é um recurso vinculado que merece uma referência à parte, por ter sua origem na Lei nº. 
4.440/64” (VALLE; COSTA, 1999, p. 139). Desse modo, é uma contribuição social para operacionalizar 
determinação legal de que as empresas que não mantivesse escolas próprias contribuíssem para a educação de seus 
empregados e dependentes. A Lei nº. 9.424/96 dedica o art. 15 ao Salário-Educação, estabelecendo que este recurso 
deva ser calculado com base na alíquota de 2,5% sobre a folha de contribuição previdenciária das empresas 
urbanas, recolhidos pelo Instituto Nacional de Seguridade Nacional – INSS e repassados ao Fundo Nacional para o 
Desenvolvimento da Educação – FNDE. Vale salientar, que esses recursos destinam-se, exclusivamente, ao Ensino 
Fundamental. 
18 O Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) foi criado por meio do 
Decreto nº 4.626 de 21 de março de 2003. Mas, anteriormente, em 1995, no Rio Grande do Norte/RN, por meio do 
Decreto de nº 12.508 e Resolução Nº. 01/05 foram instituídos os Conselhos Escolares nas Escolas Estaduais e as 
Unidades Executoras (Caixas Escolares) no interior das instituições, em consonância com as determinações do 
Plano Estadual de Educação Básica/RN (1994-2003). 
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legislativo, dos professores, dos pais de alunos e de outros segmentos da sociedade local. No 

entanto, existem contradições nas relações de poder que comprometem o intuito inicial da 

formação dos Conselhos, enquanto mecanismo de integração na democratização das relações na 

esfera pública 

Ao destacarmos a participação, como mecanismo primordial para a análise do papel e 

funcionamento dos Conselhos, torna-se necessário investigar qual é a participação popular 

nessas instituições, tendo como perspectiva a participação política. Assim, entendendo essa 

perspectiva, devemos perceber o poder dos Conselhos, principalmente na área de educação. 

Sobre isso, Cury (2002, p. 177) afirma: 

 

 

Eles são instrumentos de cidadania, de democracia e de controle do Estado. 
Implicam o cidadão com os destinos da escola, ampliam os espaços públicos 
de decisão, têm a função de democratizar a informação para todos e podem 
controlar desmandos do poder. São uma promessa de participação que se vê 
realizada em experiências exitosas em vários municípios do país.  

 

 

Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº. 

9.394/96, também procurou imprimir à escola o princípio da participação, ao prescrever a 

constituição de Conselhos Escolares que envolvam a comunidade escolar e local para viabilizar 

as ações administrativas, financeira e pedagógica, no interior das instituições educativas. 

Conforme Lück (2000, p.27): 

 

A criação de ambientes participativos é, pois, uma condição básica da gestão 
democrática. Deles fazem parte a criação de uma visão de conjunto da escola e 
de sua responsabilidade social; o estabelecimento de associações internas e 
externas; a valorização e maximização de aptidões e competências múltiplas e 
diversificadas dos participantes; o desenvolvimento de processo de 
comunicação aberta, ética e transparente. 

 

 

Convém ressaltar a importância dos Conselhos não só como mecanismos eficazes de 

promoção da democracia representativa em um organismo institucional, com regulamentação e 
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atribuições definidas na legislação, mas também como prática fundadora de um movimento 

social que luta pela construção de uma sociedade verdadeiramente democrática. É necessário 

entender a participação política como um instrumento essencial para se conceber uma sociedade 

mais justa e humana. Seguindo essa crença, Dallari (1983, p. 91) afirma que: “A participação 

política de que todo ser humano tem necessidade, e que por isso é direito e dever de todos, é 

aquela voltada para a consecução do bem comum”.  

Nessa perspectiva a comunidade escolar, que compõe os Conselhos, necessita sentir-se 

parte integrante e integradora destes, tendo consciência de seu poder de decisão em questões que 

dizem respeito ao melhor desenvolvimento da escola para formar um ambiente verdadeiramente 

participativo e democrático, ao considerar as dimensões administrativa, financeira e pedagógica. 

Significa dizer que os membros dos diversos setores da escola precisam envolver-se nessas 

dimensões, independente de sua área de atuação, pois todas constroem um ambiente de 

aprendizagem no interior da escola. Faz-se necessário que os membros dos Conselhos, 

particularmente os de escola, entendam que são formadores e produtos das relações sociais, 

orientando as ações no interior da comunidade escolar, razão pela qual precisam acreditar no 

poder de intervir nos aspectos que contribuem para a constituição de uma unidade social, que é a 

escola. 

A forma como os Conselhos foram organizados ao longo dos anos, particularmente na 

década de 1990, predispõe a que se tornem um aparelho que dificulta a emergência de lutas para 

a conquista de uma outra hegemonia. Melhor dizendo, a institucionalização dos Conselhos traz 

em si a negação de seu caráter inicial, auto-organizativo, oriundos de movimentos sociais 

configurados, particularmente, na década de 1980, de forças populares, de movimentos de baixo 

para cima, de conquista de posição. Com a institucionalização da década de 1990, poucos 

indivíduos têm o poder de participar, efetivamente, dos processos de decisão, e os que 

geralmente participam apenas apresentam propostas que defendem o interesse de poucos.  

As forças sociais da década de 1980 conduziram a sociedade civil organizada a 

significativas conquistas, particularmente no que se refere à luta pela participação nos processos 

decisórios da gestão pública. É preciso ressaltar que tal fato preconizou o exercício da 

participação da sociedade em questões que possibilitaram uma mudança social, incluindo 

inúmeros sujeitos no processo de tomada de decisão em questões que afetariam a vida coletiva.  
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Na década de 1990, apesar de os Conselhos serem institucionalizados e regulados por 

meio da legislação, eles perdem esse caráter de mobilização social, passando a atender a uma 

necessidade do Estado, que os tutela e controla. Portanto, torna-se evidente, diante do exposto 

que o caráter institucional dos Conselhos permitiu ao Estado prescrever a organização e as 

formas de participação delimitando, muitas vezes, o poder de decisão dos membros 

representativos que os compõem. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII::  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  EE  PPOODDEERR  DDEE  DDEECCIISSÃÃOO  CCOOMMOO  EEIIXXOOSS  DDAA  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  EE  

FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  DDOOSS  CCOONNSSEELLHHOOSS  GGEESSTTOORREESS::  OO  CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE  SSOOCCIIAALL  DDOO  
FFUUNNDDEEFF  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

[...] a participação dos grupos de interesse é um requisito para evitar a 
tirania das elites, bem como um método de controle contra a tirania dos 
próprios grupos de interesse. O potencial de participação está 
relacionado à capacidade do grupo de interesse em mobilizar seus 
recursos de poder e de participar com vantagens do mercado 
competitivo de bens públicos (SILVA, 2003, p. 15). 
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2 PARTICIPAÇÃO E PODER DE DECISÃO COMO EIXOS DA FORMAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS GESTORES: O CONSELHO DE CONTROLE 
SOCIAL DO FUNDEF 
 

 

 A participação deve apresentar-se como um mecanismo que insere os sujeitos no sistema 

social, político e econômico, possibilitando a inclusão de diversos atores sociais em processos 

decisórios que dizem respeito à coletividade. Partindo desse pressuposto é sumamente 

importante considerar o caráter educativo da participação defendida por Rousseau (1978) que, 

de modo geral, deve permitir aos envolvidos a construção de uma atuação mais responsável e 

crítica. 

 Em consonância com esse pensamento, Amman (1977) define condições subjetivas para 

participação delineada em três elementos: a informação, a motivação e a educação para 

participar. Tais elementos dependem reciprocamente um do outro, delimitando o nível e a 

qualidade do ato de participar. Isso significa considerar as concepções de Marx e Engels (1980) 

que têm como premissa a historicidade dos sujeitos, como seres humanos que podem criar e 

transformar a realidade na qual estão inseridos. 

 Ao privilegiar a participação como um movimento que conduz à ampliação dos espaços 

democráticos, Marpcherson (1978) desenvolveu estudos sobre a democracia participativa, 

evidenciando os aspectos que poderiam permitir a construção de tal democracia. Dentre eles, 

destaca a mudança da consciência do povo e a diminuição da desigualdade social e econômica. 

Segundo Marpcherson (1978, p. 102-103): 

 

 

[...] a mudança da consciência do povo (ou da sua inconsciência), do ver-se e 
agir como essencialmente consumidor, ao ver-se e agir como executor e 
desfrutador da execução e desenvolvimento de sua capacidade. Isso é requisito 
não apenas para o surgimento, mas também para atuação de uma democracia 
participativa. [...] O outro pré-requisito é uma grande diminuição da 
desigualdade social e econômica, visto que a desigualdade, como argumentei, 
exige um sistema partidário não-participativo para manter coesa a sociedade.   

 

 

Nessa perspectiva, a participação tem raízes históricas, assumindo configurações 

diversas. No Brasil, o processo de democratização, desencadeado na década de 1980, propiciou 
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a luta pela volta à participação – sufocada – na sociedade civil. Articulam-se, nesse período, os 

movimentos sociais em torno de associações e do movimento sindical, de partidos políticos, 

dentre outros. Nessa conjuntura, a Constituição Federal de 1988 prescreve a criação de 

Conselhos Gestores, sendo estes considerados como instrumentos mediadores na relação entre 

Estado e sociedade. Para Gohn (2001, p. 84) “Os conselhos gestores são importantes porque são 

fruto de lutas e demandas populares e de pressões da sociedade civil pela redemocratização do 

país”. 

Na área educacional, também são instituídos Conselhos para democratizar as relações, 

envolvendo diversos setores da sociedade no processo de decisão no interior da esfera pública. 

Tais órgãos colegiados integram a estrutura organizativa da educação – pais de alunos, 

professores, diretores, integrantes de sindicatos e de outras entidades representativas – por meio 

do Conselho Municipal de Educação, Conselho de Escola, Conselho do FUNDEF, dentre 

outros. De acordo com Gohn (2001, p. 100) é preciso ressaltar a importância dos Conselhos na 

área da educação, pois: 

 

 

Na educação, o princípio da democracia participativa tem orientado, [...] a 
criação de uma série de estruturas participativas, em que se destacam 
diferentes tipos de conselhos (nacionais, estaduais e municipais). Esses órgãos 
têm ganho, crescentemente, grande importância, porque a transferência e o 
recebimento dos recursos financeiros pelos municípios, estão vinculados, por 
lei federal, à existência desses conselhos. 

 

 

Na área municipal, geralmente, os Conselhos estão ligados ao poder Executivo, são 

instituídos por Lei, tendo um caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador da gestão pública. 

Têm como objetivo deliberar sobre questões da política educativa local, bem como 

supervisionar as ações dos gestores, sobretudo no que tange à aplicação dos recursos 

financeiros. De modo geral, tanto a composição quanto o funcionamento e a capacidade de 

intervir em decisões para melhorar a educação local são pouco conhecidas pela população. 

É imprescindível evidenciar as relações de poder no interior das organizações colegiadas, 

uma vez que tais relações, muitas vezes definem o nível de participação dos envolvidos no 

processo de decisão. Diante disso, precisamos entender o poder como uma categoria existente 

em relações cotidianas entre os homens (BOBBIO et al., 1998b). Os autores expõem, ainda, que 
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o poder apresenta-se como um fenômeno social, em que alguns sujeitos têm uma sutil 

habilidade de utilizar recursos (carisma, amizade, informação, conhecimento, riqueza, prestígio) 

para modificar o comportamento de outros no intuito de saciar desejos particulares. 

 No que se refere à representação política, fator essencial dos segmentos representativos 

no interior dos órgãos colegiados, Bourdieu (2003) define o conceito de operação de crédito, 

em que os representados cedem aos representantes o poder de agir em nome do grupo. 

Compreendendo o pensamento de Bourdieu (2003) pode-se dizer que o papel primordial do 

representante é o de ser porta-voz dos representados, no entanto, isso nem sempre é possível 

prevalecendo apenas interesses particulares que não atendem aos interesses coletivos de 

melhoria da qualidade de vida de determinado grupo que está sendo representado. 

 De modo especial, os representados creditam confiança nos seus representantes, 

assumindo o poder de agir e falar em nome do grupo. Nesse sentido, Bourdieu (2003) relaciona 

o poder simbólico com a operação de crédito, pois o representante tem o poder de representar os 

anseios de um grupo. Analisando as peculiaridades do poder é possível perceber as relações 

conflituosas que ocorrem no interior das organizações colegiadas, que muitas vezes, são pouco 

compreendidas ou camufladas por sujeitos que pretendem conservar seu poder nos referidos 

órgãos. 

Tais reflexões sobre o poder permitem questionar a participação que orienta as ações dos 

sujeitos nas estruturas colegiadas, particularmente no âmbito educacional em que uma restrita 

parcela da comunidade escolar tem a oportunidade de participar das decisões. Na escola, por 

exemplo, poucos participam de questões relacionadas aos recursos financeiros, pois estas 

pertencem à área técnico-administrativa, portanto, os sujeitos que não pertencem a tal área não 

têm competência para nela envolver-se. Nesse sentido, Werle (2003) afirma que poucos têm o 

poder e, portanto, a participação de decidir nos órgãos colegiados torna-se restrita, uma vez que 

alguns sujeitos utilizam-se dos recursos do poder para prevalecer sua concepção e mudar a 

concepção e o comportamento de outros.  

Essas evidências nos levam a compreender, de forma mais ampla, a participação como 

fator essencial para a construção de espaços democráticos que possam envolver e promover a 

conscientização dos sujeitos no que concerne à sua condição de elemento 

construtor/transformador da sociedade, ao acreditar que a unidade social pode derrubar barreiras 

aparentemente intransponíveis. Dessa maneira, as relações de poder no interior dos órgãos 
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colegiados não podem ser desiguais, em que parcela dos membros venham a oprimir a 

concepção de mundo de outros, os quais não têm habilidade para utilizar os recursos de poder, a 

sua disposição.  

 

 

2.1 Participação como forma de ampliação dos espaços democráticos 
 
 
 Ao analisarmos as discussões políticas sobre a participação percebemos que ao longo 

dos anos estas ganharam inúmeras configurações e dimensões, emergindo diversos significados 

e conceitos. Logo, se faz necessário refletir sobre as idéias de “pensadores” que contribuíram 

para a concretude de paradigmas que modificaram o pensamento e as relações sociais a respeito 

da concepção de participação (no sentido de ampliar os espaços democráticos).  

Dentre outros, evidenciamos a importância do pensamento marxista que preconizou uma 

vertente inovadora nas análises das relações sociais, destacando a exploração capitalista sobre a 

classe trabalhadora, mola propulsora da exclusão social que impede o envolvimento de setores 

da sociedade nos rumos da vida em coletividade, ou seja, da produção de sua própria existência. 

Para realizarmos estudos acerca dessa temática, articulando as teorias recentes e os 

pressupostos da participação, configurados a partir do século XIII, recorremos aos teóricos 

clássicos: Rousseau (1978), Amman (1977), Marx e Engels (1980) e, também, Pateman (1992) 

que interpretou o pensamento de Mill e Cole. Nesse processo, destaca-se Rousseau (1978) que 

compreendia a participação como legítima não só a partir de sua realização direta pelos 

indivíduos na formulação das leis, mas evidencia que estas não se caracterizam apenas como 

uma mera formalidade para a legitimação de deliberações burocráticas. Para Rousseau (1978, p. 

55): “As leis não são, propriamente, mais do que as condições da associação civil. O povo, 

submetido às leis, deve ser o seu autor. Só aqueles que se associam cabe regulamentar as 

condições da sociedade”. 
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A necessidade de o povo participar da elaboração das leis emite à teoria política de 

Rousseau um tom psicológico sobre os envolvidos, pois induz os indivíduos a dependerem, 

reciprocamente uns dos outros, uma vez que necessitam atuar em cooperação para impetrarem 

seus anseios coletivos. Advoga a participação dos indivíduos no processo político de tomada de 

decisões para que sejam determinadas, efetivamente, leis que concorram ao bem comum. Ao 

compreender as idéias de Rousseau (1978), Pateman (1992, p. 35) nos diz que: 

 

 

A participação é bem mais do que um complemento protetor de uma série de 
arranjos institucionais: ela também provoca um efeito psicológico sobre os 
que participam, assegurando uma inter-relação contínua entre o 
funcionamento das instituições e as qualidades e atitudes psicológicas dos 
indivíduos que interagem dentro delas.  

 

 

Os cidadãos são autônomos, pois não dependem de outros para definirem seus votos, 

apresentam uma vontade individual, o que significa evidenciar os princípios da igualdade e da 

liberdade defendidos por Rousseau. Mas, não quer dizer que Rousseau defendia uma igualdade 

absoluta, ele queria dizer que realmente há uma desigualdade social, no entanto não deve ser 

traduzida em desigualdade política. Por isso, Rousseau (1978, p. 66) mostra que: “[...] nenhum 

seja suficientemente opulento para poder comprar um outro e não haja nenhum tão pobre que se 

veja constrangido a vender-se [...]”.  

Ainda, Rousseau (1978) acreditava que a participação assegura a igualdade política e 

caracterizava-se por ser educativa, uma vez que evidencia a possibilidade de desenvolver uma 

atuação responsável particular, social e política, visto que cada cidadão passa a considerar não 

apenas os seus interesses individuais. Nesse modelo de participação seria necessário que as 

associações de cunho deliberativo defendessem o bem comum (vontade geral da pólis) e 

estivessem amplamente informadas para garantir que os objetivos fossem alcançados. De acordo 

com Rousseau (1978, p. 47) “Se, quando o povo suficientemente informado delibera, não 

tivessem os cidadãos qualquer comunicação entre si, do grande número de pequenas diferenças 

resultaria sempre a vontade geral e a deliberação seria sempre boa”.  
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Reforça-se a idéia de que o povo deve participar do processo de tomada de decisões na 

elaboração das leis que lhe dizem respeito diretamente. O povo caracteriza-se por ser um agente 

ativo e passivo, ao mesmo tempo, pois participa do processo de elaboração das leis, estando 

submetido a estas. A partir dessas condições os indivíduos, como sujeitos coletivos poderiam ser 

autônomos, agindo livremente por si próprios. Percebemos que no momento em que os 

indivíduos obedecem às leis por eles prescritas estão concretizando um ato de liberdade. 

Nascimento (1989, p. 197) ao considerar as idéias de Rousseau (1978), afirma que: 

 

 

O povo, portanto só será livre quando tiver todas as condições de elaborar suas 
leis num clima de igualdade, de tal modo que a obediência a essas mesmas leis 
signifique, na verdade, uma submissão à deliberação de si mesmo e de cada 
cidadão, como partes do poder soberano. Isto é, uma submissão à vontade 
geral e não à vontade de um indivíduo em particular ou de um grupo de 
indivíduos. 

 

 

Considerando essa discussão, Pateman (1992) analisa que apesar da inquestionável 

importância de Rousseau (1978) na formulação das idéias políticas sobre a participação é 

imprescindível considerar outros teóricos como Mill e Cole (apud PATEMAN, 1992). Tais 

autores confirmam as teorias de Rousseau (1978) no que se refere à participação, no entanto 

fazem adequações ao sistema político moderno, ao contexto da sociedade industrial que emergia 

no início do século XX.  

Ao compreender algumas idéias de Mill (apud PATEMAN, 1992) pode-se afirmar que 

sua teoria social e política buscava distinguir as concepções que subsidiaram o governo 

representativo e as democracias participativas. Mill (apud PATEMAN, 1992) ainda procurou 

analisar a fundo a relação governo-sociedade, definindo dois aspectos de um bom governo. O 

primeiro refere-se à forma como este cuida das questões da sociedade, levando em consideração 

as faculdades morais, intelectuais e ativas que são visíveis em seus componentes. Esse aspecto 

relaciona-se com o segundo, visto que oferece diversos arranjos sistematizados para beneficiar o 

negócio público, apresentando-se como critério básico para um bom governo. Mill (apud 
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PATEMAN, 1992, p. 43) “encarava o governo e as instituições políticas, em primeiro lugar e 

acima de tudo, como educativos no sentido mais amplo do termo”. 

Pateman (1992) analisa que nos mesmos termos que Rousseau (1978), Mill (apud 

PATEMAN, 1992) reconhecia a função educativa e o efeito psicológico da participação, 

defendendo que os indivíduos não deveriam apenas envolver-se em questões que satisfizessem 

os seus interesses imediatos e particulares. Nesse caso, Mill (apud PATEMAN, 1992, p. 44-45) 

compreendia que: 

 

Quando o indivíduo se ocupa somente de seus assuntos privados, argumenta, e 
não participa das questões públicas, sua “auto-estima” é afetada, assim como 
permanecem sem desenvolvimento suas capacidades para uma ação pública 
responsável. [...] Mill, assim como Rousseau, via o indivíduo sendo “forçado” 
a ampliar seus horizontes e a levar em consideração o interesse público.  

 

 

Podemos observar, nitidamente, como as idéias de Rousseau (1978) são reforçadas 

quando Mill (apud PATEMAN, 1992) enfatiza o apelo à participação, compreendendo-a como 

um mecanismo capaz de atender às necessidades que conduzem a alcançar o bem comum e 

como uma forma de impulsionar o ser humano a engajar-se de forma responsável nas questões 

de natureza pública. No entanto, Mill (apud PATEMAN, 1992) acrescenta às concepções de 

Rousseau (1978), a importância de as instituições políticas locais, ampliarem a função educativa 

da participação.  

Desse modo, percebe a necessidade de o indivíduo envolver-se nos problemas mais 

próximos de sua realidade, mostrando que é, sobretudo, no nível local que se cumpre, 

efetivamente, a função educativa da participação. Ao compreender essa concepção Pateman 

(1992, p. 46) diz que: “Mill argumenta que de nada servem o sufrágio universal e a participação 

no governo nacional, se o indivíduo não foi preparado para essa participação a um nível local; é 

neste nível que ele aprende a se autogovernar”. 

Considerando que as idéias de Mill (apud PATEMAN, 1992) foram configuradas no 

período de efervescência de uma nova vida social ligada ao desenvolvimento industrial, este foi 

movido a defender a participação no local de trabalho por meio das organizações cooperativas. 
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Para ele, essas organizações seriam a célula mater, agente automultiplicador, que conduziriam 

os indivíduos a compreenderem suas responsabilidades no tocante à natureza pública. Segundo 

Pateman (1992, p.50): 

 

 

Mill achava que formas cooperativas de organização industrial conduziriam a 
uma “transformação moral” dos que nela tomavam parte (também pensava que 
elas seriam mais produtivas, embora isso se devesse em parte à 
“transformação”). Uma organização cooperativa levaria dizia ele, a uma 
“rivalidade amistosa” na busca do bem comum de todos; à elevação da 
dignidade do trabalho; a uma nova sensação de segurança e independência da 
classe trabalhadora; e à conversão da ocupação diária de cada ser humano em 
uma escola das afinidades sociais e da inteligência prática. 

 

 

 Acreditava, pois, que da mesma forma que a participação dos indivíduos nas questões da 

política local educava-os para a responsabilidade social, isso também seria possível no interior 

da organização industrial, pois os conduziria ao desenvolvimento de qualidades necessárias às 

atividades públicas que levavam em consideração os interesses coletivos. Tais questões foram 

amplamente defendidas por Mill, acreditando que a participação deveria, primeiramente, 

desenvolver-se em nível local (o indivíduo atuando em assuntos tinha experiência direta, 

cotidiana) para depois alcançar o nível nacional. Nesse contexto, torna-se perceptível o efeito 

educativo e aperfeiçoador de suas concepções. 

 Cole (apud PATEMAN, 1992, p. 52), apresenta sua teoria política, oferecendo uma 

discussão mais ampla sobre a democracia. Ao ampliar o pensamento de Mill (apud PATEMAN, 

1992, p. 52), sobre a participação no interior das indústrias, considerava que “é a indústria que 

possui a chave que abrirá a porta para uma forma de governo verdadeiramente democrática”. 

Retoma, portanto, as idéias de Rousseau (1978), principalmente no que se refere ao conceito de 

vontade em substituição ao de força, sendo esta considerada a base da organização social e 

política.  

Dessa forma, tanto Cole como Mill (apud PATEMAN, 1992) defendiam as organizações 

cooperativas no interior das indústrias como forma educativa de alcançar interesses que diziam 
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respeito à coletividade, considerando a liberdade individual de cada componente. Cole (apud 

PATEMAN, 1992, p. 53) afirmava que “para transformar sua vontade em ação de um modo que 

não afete sua liberdade individual, [...] os homens devem participar na organização e na 

regulamentação de suas associações”.  

Cole (apud PATEMAN, 1992) se sobressai, formulando a teoria de associações, em que 

a sociedade como um complexo de associações se une por vontade própria. A partir disso, 

considera que os indivíduos só serão capazes de autogovernar-se, quando participam da tomada 

de decisões nos assuntos que lhes dizem respeito no interior das associações (sem a intervenção 

do Estado). Tal fato nos faz perceber a função educativa das cooperativas. 

 

Se o indivíduo quiser se autogovernar, então ele não só tem de ser capaz de 
participar da tomada de decisões em todas as associações das quais ele é 
membro, como as próprias associações têm de ser livres para controlar seus 
próprios assuntos [...], e se elas quiserem se autogovernar, nesse sentido tem 
se ser basicamente iguais em termos de poder político (COLE apud 
PATEMAN, 1992, p. 53).  

 

 

 Um outro aspecto apresentado por Cole (apud PATEMAN, 1992) é a representatividade 

nas associações, considerando-a em seu sentido mais amplo, como extremamente necessária 

para a realização dos fins gerais definidos no momento de sua formação. Diante disso, podemos 

dizer que é por meio dessa representatividade que se pode conferir poderes, e uma parcela de 

autoridade a certos membros escolhidos (atribuindo-lhes tarefas e deveres), para que os 

objetivos propostos sejam amplamente seguidos e alcançados. Apesar da importância atribuída 

Cole (apud PATEMAN, 1992, p. 54) alerta para as formas de representação enganosas, indicando 

dois motivos: 

 

 

Em primeiro lugar, por ter sido negligenciado o princípio de função, cometeu-
se o engano de se pressupor que o indivíduo pode ser representado como um 
todo e para todos os propósitos, em vez de ser representado em relação a 
alguma função bem definida. Em segundo lugar, sob as instituições 
parlamentares existentes, o eleitor não faz uma escolha real do seu 
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representante nem o controla; e, na verdade, o sistema nega ao indivíduo o 
direito de participar porque ao escolher seu representante, o homem comum, 
de acordo com essa teoria, não tem outra opção exceto deixar que outros o 
governem. Por outro lado, o sistema de representação funcional implica a 
participação constante do homem comum no comando das partes da estrutura 
da sociedade, as quais lhe dizem respeito diretamente, e que, por isso mesmo, 
ele tem maior probabilidade de compreender.  

 

 

Nessa perspectiva, compreendemos, pois, que a teoria de Cole procurou distinguir os 

arranjos institucionais (associações – modelos de corporações representativas) em nível 

nacional e a democracia, evidenciando a necessidade de uma sociedade participativa, onde os 

indivíduos participariam das associações que tratassem dos seus interesses particulares e 

coletivos. Cole (apud PATEMAN, 1992, p. 55) retomou as idéias lançadas por Rousseau (1978), 

sobretudo ao buscar “aplicar as análises de Rousseau a respeito das funções de participação para 

a organização interna de todas associações e organizações”. Sobressai-se, porquanto, ao transpor 

essas análises a um contexto bem mais complexo que é a realidade industrial (participação no 

local de trabalho), na qual se instalava. 

Tal “Como Mill, Cole sustentava que seria apenas a participação em âmbito local e em 

associações locais em que o indivíduo poderia ‘aprender democracia’” (PATEMAN, 1992, p 

55). As concepções de Cole (apud PATEMAN, 1992, p 55) propuseram uma minuciosa análise 

sobre as organizações no interior das indústrias, revelando grande importância à representação, 

pois para ele: “Se a representação (liderança) fosse organizada em termo funcional, então seria 

possível ter ‘representantes’ em vez de ‘delegados’”. Somente considerando a representação 

neste patamar é que o eleitorado poderia exercer o controle sobre seus representantes. 

Apresentando-se como defensor assíduo das associações entendia a representação em novos 

moldes e propunha: 

 

 

[...] o estabelecimento de cooperativas de consumidores, conselho de 
utilidades (para abastecimento de gás, etc.), guildas cívicas para cuidar da 
saúde, educação, etc., e conselhos culturais para “expressar o ponto de vista 
cívico” – e alguns outros corpos ad hoc que poderiam prover o necessário em 
uma área específica (COLE apud PATEMAN, 1992, p 59). 
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Em outras circunstâncias, a definição de participação vem ao longo dos anos recebendo 

inúmeros significados e dimensões, por isso deve ser analisado com cautela. Para melhor 

compreender o sentido da participação Bordenave (1983, p. 22) remete-se à sua origem: “De 

fato, a palavra participação vem de parte. Participação é fazer parte, tomar parte ou ter parte”. 

O pensamento de Bordenave (1983) faz referência à reflexão da participação em seu sentido 

amplo de maneira completa, pois o cidadão que faz parte deve tomar parte, interferindo nas 

decisões de forma crítica e consciente com efetiva responsabilidade nos produtos resultantes do 

próprio processo de participação. Contraditoriamente, quando um ator social faz parte sem 

tomar parte não ocorre, por excelência, a concretude da participação em seu significado pleno.    

Amman (1977), ao defender a participação afirma que além de mecanismos objetivos 

para a participação são necessárias condições subjetivas para a participação social do indivíduo, 

como o nível de conscientização do grupo, de acordo com requisitos psicossociais. As condições 

subjetivas para a participação são configuradas em três momentos: a informação, a motivação e 

a educação para participar.  

O primeiro momento caracteriza-se pelo nível de esclarecimento das pessoas sobre o 

porquê participar e quais os objetivos e as funções da área de sua participação. “Somente 

informada pode uma população fazer um julgamento claro sobre a validade das oportunidades e 

dos instrumentos postos à sua disposição, utilizá-los, ou, inclusive, rejeitá-los, se os considera 

ineficientes ou inadequados” (AMMAN, 1977, p. 25).  Do contrário, haverá a possibilidade de 

acomodação e/ou cooptação dos indivíduos, legitimando as decisões e ações de outros que não 

poderão defender o bem comum da população.  

O segundo seria a motivação que ocorre no campo psicológico, o que significa promover 

a identificação das razões que podem motivar o sujeito a participar. A motivação apresenta-se 

como requisito básico para “a participação dos indivíduos e a própria ação transformadora da 

sociedade no contexto das relações sociais” (idem, 1977, p. 26). Nesse sentido, Amman (1977) 

destaca quatro motivos elementares: o de natureza biológica – estimula os indivíduos à 

produção e usufruto dos bens da sociedade; o de natureza ética – motiva o contato e a 

associação com outros sujeitos; o de natureza lógica – motiva a busca de informações sobre os 

mecanismos e formas de participação; e o de natureza amorosa – estimula a projeção e a 

intervenção do sujeito em seu meio ambiente, facilitando a gestão da sociedade, ou seja, 
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“permite a libertação do indivíduo em relação ao tempo e ao espaço, desenvolvendo a 

criatividade, a originalidade e a projeção global do sujeito-objeto” (AMMAN, 1977, p. 28). 

O terceiro momento, a educação para participar, segundo Amman (1977) indica que a 

aprendizagem só se confere à medida que, em nome de uma necessidade sentida, o sujeito 

responda por meio de um novo padrão de comportamento, baseado em ações do meio, idéias e 

habilidades. Essa aprendizagem será fruto do exercício constante e permanente da práxis 

participativa. A educação para a participação pode ser percebida, conforme Amman (1977, p. 

30): 

 

 

[...] na reivindicação do homem de seus direitos, na assunção de 
responsabilidades, no aperfeiçoamento de sua profissão, na geração de mais 
saber, na prática associativista, na elaboração e execução de planos, no 
desempenho de funções políticas, no posicionamento consciente face às 
opções no exercício do voto e da representatividade. 

 

 

Ao considerarmos o pensamento marxista percebemos que este renovou a dialética (já 

mencionadas por Heráclito na Grécia Antiga quando afirmava que as coisas estão em contínuo 

movimento e este movimento se dá por meio do contrário), compreendendo-a como processos 

reais de vida. Com isso, “[...] não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que 

determina a consciência” (MARX; ENGLES, 1980, p. 26). Significa dizer que os homens são 

produtores de sua própria existência, podendo definir e transformar o seu pensamento e os 

produtos desse pensamento.  

Os mesmos autores (1980) refutavam a supremacia de uma classe sobre a outra, 

resultante da defesa de interesses particulares desconsiderando os interesses que dizem respeito 

ao coletivo. Formularam críticas severas à classe burguesa (dona dos meios de produção, 

detentores de capital) que exerciam forte exploração sobre a classe trabalhadora com a 

intensificação contínua da divisão de trabalho, podendo isolar e desintegrar os trabalhadores 

“porque só depois de longas lutas se torna possível vencer qualquer força organizada com 

indivíduos isolados e vivendo em condições que recriem quotidianamente este isolamento” 

(MARX; ENGELS,1980, p. 77). 
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Conforme essa compreensão, é primordial a organização da sociedade para refutar a 

exploração exercida pelas classes burgueses que oprimem e isolam a classe trabalhadora 

instando-a a não participar das decisões que podem repercutir na melhoria de vida da 

coletividade. Participar das decisões não se constitui, até o momento, em uma forma de 

impulsionar as diversas classes a envolver-se em processos que definem os rumos políticos, 

sociais e econômicos de inúmeras pessoas. Marx e Engels (1980, p. 79) analisam que: “esta 

subordinação dos indivíduos a determinadas classes não pode acabar enquanto não existir uma 

classe que já não tenha necessidade de fazer prevalecer um interesse de classe particular contra a 

classe dominante”. 

 A classe subjugada precisa compreender que as relações sociais são históricas, mas por 

meio da força da ideologia, aparecem invertidas, para muitos só vivida e recontada por uma 

pequena parcela da sociedade. A realidade é tomada como um todo (difusa), sem história nem 

ampliação, as relações humanas tornam-se naturalizadas, produzindo a alienação. A história da 

humanidade é a história dos meios de produção, sobre a qual evolui a construção social, logo, 

não pode ser entendida como a história dos príncipes, dos que detêm o capital. Para abarcar o 

real, não se pode partir do que os homens dizem ou pensam de si, é necessário considerá-los 

como homens ativos, do seu processo de vida real. Nesse caso, é importante considerar a 

afirmação de Marx e Engels (1980, p. 25-26) no que concerne à ação do homem em sociedade: 

 

 

São os homens que produzem as suas representações, as suas idéias, etc., mas 
os homens reais atuantes e tais como foram condicionados por um 
determinado desenvolvimento das suas forças produtivas e do modo de 
relações que lhe corresponde, incluindo até as formas mais amplas que possam 
tomar. A consciência nunca pode ser mais do que o Ser consciente; e o ser dos 
homens é o seu processo da vida real. E se toda a ideologia os homens e as 
suas relações nos surgem invertidos, tal como acontece numa câmara escura, 
isto é apenas o resultado do seu processo de vida histórico [...]. 

 

 

Nesse sentido, os indivíduos precisam superar a alienação para que possam modificar 

(melhorar) suas condições de existência. Segundo Marx e Engels (1980), para superá-la é 
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indispensável a evolução de uma massa de homens totalmente livres de privada de 

propriedade19, que assuma o poder, respectivamente, em contradição com um mundo de riqueza 

e de cultura com existência real. É por meio do desenvolvimento das forças de produção e da 

troca entre os homens, que o fenômeno da massa privada de propriedade pode existir. Poderia-

se-ia construir uma sociedade comunista resultante da ação rápida e recíproca dos povos 

dominantes, o que pressupõe o desenvolvimento universal da força produtiva e as trocas 

mundiais que lhes estejam estritamente relacionadas. 

Para superar a alienação e entender a historicidade das relações sociais se faz necessário 

ampliar os estudos sobre participação, compreendendo-a como mecanismo de ampliação dos 

espaços democráticos em que o cidadão percebe-se como uma unidade social que pode quebrar 

um sistema. Para tanto, a literatura sobre a teoria da democracia conflui em três grandes 

tradições do pensamento político: teoria clássica – teoria aristotélica; teoria medieval – de 

origem romana subsidiada pela soberania popular e teoria moderna – teoria de Maquiavel 

(BOBBIO et al., 1998a). Além disso, a democracia precisa ser compreendida como questão 

sociológica, podendo ser dividida em: democracia liberal e democracia participativa. Tais 

modelos de democracia foram analisados por Macpherson20 (1978) ao criticar a democracia 

liberal (modelo idealizado por Schumpeter) que propôs uma nova alternativa da democracia 

participativa por meio da valorização dos movimentos sociais com “ampliação dos espaços 

políticos pela sociedade civil” (CHAUÍ, 2003, p. 140). De modo especial, Macpherson (1978, p. 

98) nos diz que: “a baixa participação e a iniqüidade social estão de tal modo interligadas que 

uma sociedade mais equânime e mais humana exige um sistema de mais participação política”. 

A democracia passa a ser analisada em sua dimensão social, melhor dizendo, como modo de 

vida social, compreendendo as condições sociais de sua existência. 

Diante dessas considerações, é imprescindível entender a importância da democracia 

direta, realizada com ampla participação da sociedade na formulação e na execução das políticas 

                                                 
19 A expressão “privada de propriedade” empregada por Marx e Engels (1980) refere-se aos sujeitos que possuem 
os meios de produção e utilizam-os para explorar determinada classe, particularmente a classe trabalhadora. 
20 Macpherson (1978) defende a idéia de Democracia participativa afirmando que tal concepção surgiu em meados 
da década de 1960, na Inglaterra, quando os trabalhadores passaram a participar do controle das indústrias. Este 
autor diz que “a idéia de que devia haver considerável participação pelos cidadãos nas decisões governamentais 
difundiu-se tão amplamente que os governos nacionais começaram a alistar-se, pelo menos verbalmente, sob o 
estandarte da participação, e alguns chegaram mesmo a encetar programas com ampla participação popular” (1978, 
p. 98). Assim, os governos aderem à idéia da participação, considerando, mesmo que superficialmente, as decisões 
dos cidadãos. 
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públicas. Isso nos permite atribuir grande importância à democracia representativa, assim 

definida por Bobbio (1986, p. 44):  

 

 
[...] significa genericamente que as deliberações coletivas, isto é, as 
deliberações que dizem respeito à coletividade inteira, são tomadas não 
diretamente por aqueles que dela fazem parte, mas por pessoas eleitas para 
esta finalidade. 

 

 

Bobbio (1986) indica a estreita analogia entre a democracia representativa e uma ampla 

participação popular. A democracia é apresentada como a autonomia do cidadão, devendo ser 

um amplo campo, em que se estrutura, e a partir de onde se evidencia a democracia como 

mecanismo político. Nos anos de 1990, tal fato não é considerado no sistema brasileiro, em 

particular, no sistema de ensino, observa-se a incorporação tanto da democracia quanto da 

autonomia, porém a relação entre esses modelos é diversa. Privilegia-se a democracia como 

autonomia, no entanto, nas suas configurações e conteúdos, na realidade, predomina a 

representatividade. A apreciação de alguns modelos que se utilizam do discurso da democracia é 

um exemplo disto – a descentralização administrativa e centralização do poder decisório, a 

perda da autonomia e de poder da sociedade produzido entre o direito formal à participação e a 

crescente intervenção do poder estatal, dentre outros. Na sociedade em que vivemos torna-se 

difícil perceber os meandros que existem entre a representatividade e os interesses individuais, 

pois estes deveriam expor os anseios e defender os interesses dos cidadãos. Portanto, 

vivenciamos um conflito entre os interesses populares e particulares, uma vez que o sistema 

capitalista não abre espaço para os anseios do coletivo que clama por melhores condições de 

vida.  

Com o intuito de questionar a relação entre a democracia e o sistema capitalista, Chauí 

(2003) esclarece que a prática democrática deve ser pensada sob o prisma da edificação de uma 

concepção de sociedade socialista. Inicialmente, porque a democracia não é somente um sistema 

político, é mais do que isso, e só pode concretizar-se enquanto um costume próprio de vida 

social, melhor dizendo, absorvido na vida das pessoas, sendo o fundamento de um sistema 

diferente de relações sociais e de produção de bens. Isto porque o exercício participativo dos 
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cidadãos está voltado às condições socioeconômicas, que por sua vez subordinado-se às [...] 

“transformações das relações de classe pela transformação do sistema de produção e do sistema 

de propriedade, com o fim da exploração da força de trabalho, da separação entre trabalho 

braçal e intelectual [...]” (CHAUÍ, 2003, p. 142). 

No caso da participação, o grande desafio que enfrentamos é participar em concordância 

com a concepção de mundo que está configurada, procurando a manutenção ou o exercício de 

uma participação crítica, coerente e consciente a partir do próprio trabalho mental, em 

conformidade com uma visão de classe, buscando alcançar a transformação social. É necessário, 

também, compreendermos nosso poder em intervir no processo de tomada de decisão que se 

proponha a melhorar a vida da coletividade. As propostas de participação – como é o caso da 

gestão participativa – no âmbito educacional na atualidade estão direcionadas para o modelo de 

democracia participativa, que “subordina a própria construção de uma sociedade democrática ao 

aumento da qualidade da participação coletiva e mais ainda, politicamente organizada pela 

sociedade civil” (BRANDÃO, 1986, p. 183).  

De modo geral, as concepções sobre a participação apresentam um ponto em 

consonância: a necessidade do envolvimento de diversos setores da sociedade em questões que 

dizem respeito ao coletivo, procurando refutar idéias e atitudes que possam deixar os indivíduos 

alheios aos processos de produção de sua existência, o que representa a conscientização do seu 

poder de transformação ao considerar a participação como conquista, melhor dizendo, produto 

sócio-histórico cultural, (DEMO, 2001) que dependendo do nível de participação dos 

envolvidos pode transformar a sociedade. No entanto, para isso, o homem precisa ter 

consciência de sua condição existencial e das relações que produz e transforma diariamente. 

Significa dizer que o homem tem o poder de criar e recriar sua existência cotidianamente, sendo 

esta determinada pelas relações sociais definidas por meios de produção dominantes. 

 

 

2.2 Poder e tomada de decisão nas ações dos colegiados 
 
 

O poder analisado por alguns autores clássicos é considerado como fenômeno social e 

não apenas como forma de delegar poderes a outros grupos específicos que podem manter-se 

constantemente no poder, apenas atendendo a interesses particulares que dominam outras 
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classes, disseminando seu poder de resistência. Isso significa para Bobbio et al. (, 1998b) 

estudá-lo, como uma relação entre os homens, podendo destacar-se: o poder potencial (relação 

entre atitudes para agir), como simples possibilidade de determinar o comportamento dos 

outros; e o poder em ato ou atual, como o efetivamente exercido. Assim, o poder como 

fenômeno social caracteriza-se por uma relação triádica, podendo incluir pessoas, grupos e, 

principalmente, a esfera da atividade, ou seja, a esfera do poder – contexto que caracteriza o 

exercício do poder (BOBBIO et al., 1998b).  

Bobbio et al. (1998b, p. 937) evidenciam o Poder social como sendo “a capacidade de 

determinação intencional ou interessada no comportamento dos outros”. Logo, o homem torna-

se sujeito e objeto do poder social que define e orienta as ações de determinadas pessoas ou 

grupos, a partir de uma ordem intencional, voltada apenas aos interesses particulares.  

No entanto, ao analisar o poder como forma de determinar o comportamento dos 

indivíduos, Bobbio et al. (1998b) percebem que para comprovar a existência da capacidade, 

mencionada anteriormente, precisa-se considerar que quem exerce poder precisa de recursos a 

sua disposição. Bobbio et al. (1998b, p. 937) enumeram alguns recursos tais como: “[...] riqueza, 

força, informação, conhecimento, prestígio, legitimidade, popularidade, amizade, assim como 

ligações íntimas com pessoas que têm altas posições de Poder”.  

Esses recursos produzem, diretamente, o grau de influência ou mesmo determinam 

comportamentos de um grupo ou de indivíduos sobre outros. Além disso, o exercício do poder 

“depende também da habilidade pessoal de converter em Poder os recursos à sua disposição” 

(BOBBIO et al., 1998b, p. 937). Ao exercer poder o sujeito não precisa apenas possuir 

determinados recursos, mas saber utilizá-los, orientando-os de acordo com seus interesses, 

estímulos ou motivações.   

Bobbio et al. (1998b) analisam as rotinas das relações de poder, caracterizados pelas 

seqüências contínuas de exercício de poder, definindo-as como poder estabilizado e 

institucionalizado. Existe o poder estabilizado, quando há uma considerável probabilidade de 

que um indivíduo realize, continuamente, os comportamentos desejados por outros, enquanto o 

poder institucionalizado é quando já se produz uma rotina. Ou seja, quando ocorre uma 

pluralidade de funções, claramente definidas e articuladas como, por exemplo, o governo, o 

partido político, a administração pública, dentre outros. 

Considerando que o poder é um sistema relacional Bourdieu (2003) define que:  
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O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer 
ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste 
modo, a ação sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que 
permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou 
econômica), graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for 
reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário” (BOURDIEU, 2003, p. 
14).  
 

 

Dessa forma, Bourdieu (2003) reconhece que a definição do poder simbólico não se 

constitui apenas por meio de sistemas simbólicos, mas que se corporifica em uma relação 

específica, e por meio desta, entre os que exercem o poder e os que lhe estão submissos, melhor 

dizendo, “na própria estrutura do campo em que se produz e se reproduz a crença” 

(BOURDIEU, 2003, p. 14-15). No entanto, o que sobressai na relação é o recurso do poder, ou 

seja, o instrumento simbólico. Assim, o poder se manifesta por meio de sistema simbólico – 

arte, religião e língua consideradas como estruturas estruturantes. O poder simbólico se 

materializa nas relações sociais sendo definida na esfera de poder, isto é, no contexto e nas 

condições que foram produzidas e propagadas. 

Bourdieu (2003) ainda define a relação entre poder simbólico e representação política ao 

elaborar o conceito de operação de crédito em que um grupo credita confiança no seu 

representante, o qual tem poder em relação ao grupo, de acordo com a fé que o grupo 

materializa nessa representação. A partir dessas considerações, o representante passa a ser um 

porta-voz, sendo dotado de pleno poder de falar e de agir em nome do grupo que representa, 

pela magia da palavra de ordem. A representação política relaciona-se diretamente ao poder, 

pois ao mesmo tempo em que um político exerce poder sobre as pessoas necessita delas para 

existir.  

Assumindo uma postura semelhante a Bourdieu (2003) no que se refere ao poder 

consentido, Offe (1984, p. 146) diz que: 

 

 

[...] o conceito de poder só tem sentido em um sistema social quando for 
considerado como uma categoria relacional, como uma relação complementar 
entre dois elementos. Somente posso ter poder sobre algo que, de acordo com 
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sua própria estrutura, cede ao exercício do meu poder, relacionando-se com 
ele e assim me autorizando, por assim dizer, a exercê-lo. 

 

 

Na tentativa de entender a representação política Bourdieu (2003, p. 158) afirma que o 

representante “recebe o direito de se assumir pelo grupo, de falar e de agir como se fosse o 

grupo feito homem”. Melhor dizendo, o homem é substituto do grupo, tendo a palavra de ordem 

como sua procuração que, somente por meio dela, existe em determinado campo. Bourdieu 

(2003, p. 188) amplia o conceito de poder simbólico, relacionando-o ao de representação 

política para ele: “[...] o poder simbólico é um poder que aquele que lhe está sujeito dá àquele 

que o exerce, um crédito com que ele o credita [...], que ele lhe confia pondo nele a sua 

confiança”.  

Os sujeitos confiam que seus representantes defendem os anseios e os interesses de um 

grupo, tendo um título de autoridade concedido pelo povo e regulamentado pelo Estado. Para 

Poulantzas (1981, p. 94) o poder moderno está baseado na “manipulação ideológica e simbólica, 

na organização do consentimento e na interiorização da repressão”. Tal concepção vincula o 

conceito de poder ao de autoridade (visão repressora do Estado), caracterizando o poder 

capitalista por meio da monopolização da violência pelo Estado.  

Analisando o poder em sua estreita relação com a verdade, Foucault (1984) caracteriza o 

poder não apenas como repressivo, mas também como disciplinador e normalizador, fruto de 

uma rede de relações de poderes moleculares que se propaga na sociedade. Os aspectos 

fundamentais do poder estão presos aos rituais das novas práticas sociais e aos procedimentos 

detalhados das instituições sociais e políticas. Com esse entendimento Foucault (1984, p. 14) diz 

que: “A verdade está circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem e apóiam, e a 

efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem. ‘Regime’ da verdade”. Os aspectos 

essenciais do poder estão presos aos rituais das novas práticas sociais e aos procedimentos 

minuciosos das instituições sociais e políticas que produzem esse regime de verdade. 

Foucault (1984, p. 191) critica a compreensão do poder enquanto corpus puramente 

repressor, considerando que “o uso da noção de repressão como carro-chefe da crítica política 

fica viciado, prejudicando de antemão pela referência – jurídica e disciplinar – à soberania e à 

normalização”. Em suas análises Foucault (1984) procurou superar a noção de repressão 
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(baseada na teoria marxista) e ampliar a noção de poder como um mecanismo fruto das relações 

de forças silenciosas.  

O poder só se constitui ou se materializa em relações sociais determinadas por crenças 

que são originadas das relações de força entre os sujeitos, considerando primordialmente as 

condições para sua produção. Foucault (1984) ainda critica a idéia de que o conhecimento é 

poder, afirmando que o conhecimento só servirá para o poder, se o sujeito recebê-lo e souber 

utilizá-lo para intervir nas relações sociais. Complementando as concepções de Foucault (1984), 

Popkewitz (1997, p. 38) ressalta que: “O poder circula através da macroestrutura do Estado e da 

microestrutura do indivíduo”. Melhor dizendo, o Estado possui uma dimensão de atuação maior 

(intervindo, e muitas vezes determinando a vida de inúmeras pessoas), enquanto que no campo 

individual um sujeito atua em uma dimensão bem menor interferindo apenas entre os mais 

próximos. Ao considerar o pensamento de Foucault (1984), Popkewitz (1997, p. 38) nos diz 

que: 

 

 

[...] o poder está inserido nos sistemas governantes de ordem, apropriação e 
exclusão, pelos quais as subjetividades são construídas e a vida social é 
formada. Isso ocorre em múltiplos níveis da vida diária desde a organização 
das instituições até a autodisciplina e regulamentação das percepções e 
experiências que regem os atos individuais. 

 

 

Significa assegurar que o poder acontece não apenas em ambientes em que as relações de 

poder estão mais evidentes, como é o caso do Estado, e sim nas relações diárias entre os 

indivíduos, que são movidos por relações de forças silenciosas. Tal aproximação reflexiva nos 

leva a compreender que as concepções individuais e a vida social são construídas a partir das 

relações entre os sujeitos, que podem ser propagadas, formando e determinando as práticas 

sociais e individuais de outros. 

Reconhecendo a relevância da dimensão conceitual sobre o poder, se faz necessário 

analisá-lo como uma forma que, muitas vezes, orienta e determina as relações no interior de 

instituições colegiadas como é o caso dos Conselhos Gestores. O poder, sendo relacional, 

apresenta-se nas relações do cotidiano, particularmente, nas ações que orientam os Conselhos. 

Esses, geralmente, compostos por sujeitos que representam categorias expressivas da sociedade, 
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dependendo da sua área de atuação (educação, saúde, habitacional, assistência social, 

previdência social, dentre outros).  

É lícito lembrar que o poder dos sujeitos, em intervir no processo de tomada de decisão 

no interior dessas instituições colegiadas políticas, pode melhorar ou mesmo definir a vida em 

coletividade. Tais instituições têm o poder de orientar e definir ações que interferem na vida 

coletiva, pois, os órgãos colegiados estão inseridos nas estruturas administrativas do Estado. 

Ainda, representam uma oportunidade de envolvimento da sociedade civil nos rumos da 

coletividade, o que proporciona um momento de aprendizagem social que permite conhecer as 

ações da gestão pública em questões que organizam a vida da coletividade. 

Ao questionar o poder de decisão dos sujeitos, Bobbio et al. (1998b) explicam que para o 

exercício do poder é mister a utilização de recursos que orientam as formas e as possibilidades 

de influências nas decisões. Nesse sentido, existem recursos que podem determinar as decisões 

nos órgãos colegiados, destacando-se o domínio da fala e a argumentação oral que estão, 

proporcionalmente, relacionados ao grau de politização e à escolaridade dos sujeitos envolvidos.  

Daí a necessidade de analisar as relações de poder que conduzem à tomada de decisões 

as quais, muitas vezes, determinam as ações dos órgãos colegiados. Werle (2003) ao estudar as 

ações dos Conselhos no âmbito educacional, particularmente os Conselhos de Escola21, faz 

reflexões relevantes sobre o papel e a posição privilegiada (devido ao domínio de determinados 

conhecimentos) que geralmente alguns representantes da comunidade escolar exercem nesses 

órgãos colegiados. Werle (2003, p. 74) esclarece que: 

 

 

[...] um representante do corpo docente, que também desempenha a função de 
vice-diretor ou supervisor na escola, poderá utilizar-se dos saberes decorrentes 
desta posição, como recurso de poder, na medida em que utilizar informações 
por ele obtidas em decorrência de sua função no contexto convencional. O 
nível de escolarização e os conhecimentos oriundos da atividade profissional 
dos representantes dos segmentos de pais, de professores, de funcionários e do 
próprio diretor são, também, fatores de poder destes segmentos, no contexto 
das reuniões do Conselho.   

 

 

                                                 
21 Os Conselhos Escolares estão estabelecidos com maior ênfase na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei nº 9.394/96) em seu art. 14. 
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 Como afirma Bourdieu (2003) o que sobressai na relação entre os representantes é o 

instrumento simbólico do poder, que se materializa por meio da linguagem, a qual pode ser 

aperfeiçoada por meio do acesso a uma sistematização de determinados conhecimentos 

assimilados, talvez por experiências vividas ou educação formal de qualidade. Nesse caso, a 

linguagem passa a ser um recurso utilizado para atender a interesses particulares, bem como 

modificar o comportamento de outros em favor de intentos de poucos. Conforme aponta Werle 

(2003, p. 74):  

 

 

[...] o poder das pessoas está em converter sua habilidade verbal, suas 
qualidades físicas, seu carisma, seus diferentes recursos e fatores em 
captadores e modeladores dos comportamentos intencionados. Da mesma 
forma, o poder dos grupos está em utilizar a coordenação, o acesso às 
informações, a coesão própria na relação com os demais. 

 

 

Percebemos ainda que o poder, segundo as concepções de Werle (2003) retrata as 

reflexões de Foucault (1984) quando este assegura que o conhecimento só será útil se o sujeito 

possuir uma habilidade pessoal de convertê-lo ao seu favor, modificando as relações sociais do 

grupo ao qual pertence. As relações de forças silenciosas empreendidas no Conselho nos 

permitem reconhecer a maneira como determinados sujeitos “lançam mão” de conhecimentos 

adquiridos devido à sua posição privilegiada, por essa razão, estes conhecimentos são mais 

sistematizados, principalmente, no que se refere à gestão da escola, podendo convencer os 

demais envolvidos.  

As decisões passam a ser definidas por poucos, uma vez que, as pessoas que não têm 

acesso a determinadas informações apenas as legitimam, tendo um restrito poder de 

participação, pois se tornam meros expectadores das argumentações dos bens dotados – sujeitos 

responsáveis pela gestão da escola. Para Werle (2003) essas situações ocorrem, porque as 

concepções de poder predefinidas pelos participantes definem as próprias relações de poder. 

“Em outras palavras, o que se pensa, imagina-se ou comenta-se do poder constitui um recurso 

do poder efetivo” (WERLE, 2003, p. 75). Werle (2003, p. 75) descreve as formas que tais 

relações podem se apresentar no âmbito escolar. 
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[...] em escolas cujos professores, Direção e pessoal técnico-administrativo 
demonstram descrença a respeito das possibilidades participativas na escola 
pública; consideram as ações da Secretaria de Educação por demais 
autoritárias e centralizadas e, a partir delas, justificam sua imobilidade 
política; ou instalam o Conselho Escolar só porque a Lei assim o determina, 
este colegiado funciona, efetivamente, com marcantes características não-
participativas.  

 

 

 Tal concepção prejudica a participação e o envolvimento de todos os membros da 

comunidade escolar que poderiam levar inúmeras contribuições para o processo de tomada de 

decisão em questões primordiais para melhorar as dimensões administrativas, financeiras e 

pedagógicas da escola. Ao considerar que determinados órgãos públicos têm uma postura 

autoritária, não podemos acreditar que perdemos o direito de lutar e questionar tais instituições 

políticas públicas, e, deixar de defender o direito à educação pública de qualidade, prescrita na 

Constituição de 1988. Nesse contexto, o poder dos representantes da comunidade escolar torna-

se inerme, dependente das decisões de poucos, sempre à espera de pessoas que sejam 

capacitadas ou tenham o poder de ordem (como por exemplo, a Secretaria de Educação ou outro 

órgão estatal)22 para resolver os problemas que poderiam ser solucionados com ações dos 

membros da própria comunidade escolar. Apesar de sabermos que, às vezes, existem alguns 

problemas como a falta de recursos financeiros que depende, diretamente, de decisões políticas 

mais amplas as quais não podem ser definidas pelos envolvidos da escola.  

 Na verdade o sucesso do processo de tomada de decisão depende do nível de 

conscientização política dos envolvidos ao compreenderem seu poder de participação em 

questões que dizem respeito ao coletivo, no caso, a comunidade escolar com um todo, e desse 

modo intervindo inclusive na vida dos que participaram das decisões. No que concerne ao 

exercício do poder, os sujeitos que geralmente possuem maior habilidade de orientar as 

decisões, controlam tanto as propostas sugeridas como as decisões tomadas, definindo as 

práticas e as ações políticas no interior da escola ao considerá-la um corpo organizativo. O 

pensamento de Bobbio et al. (1998c, p. 942) esclarece tal reflexão, pois ressalta que: 

 
                                                 
22 Dentre as instituições políticas normativas e deliberativas destacam-se o Conselho Nacional de Educação criado 
pela Lei nº. 9.131/95, Conselho Estadual de Educação, Conselho Municipal de Educação que prescrevem normas a 
serem seguidas, no entanto, não anulam o poder de decisão da comunidade escolar em âmbito local.  
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[...] o processo de decisão pública não é todo Poder, mas apenas uma parte. 
Quem exerce poder, na verdade, é quem propugna, com sucesso, uma certa 
decisão; exerce Poder quem impede que seja tomada uma decisão proposta, 
mas também o exerce quem controla de fora todo o processo de decisão e 
impede, por exemplo, que certas decisões sejam propostas ou tomadas. Por 
outras palavras, o processo de decisão não tem lugar no vácuo, mas num 
determinado contexto organizativo.    

  

 

 De acordo com essa perspectiva, pode-se dizer que os representantes que ocupam cargos 

supostamente mais privilegiados na escola podem utilizar a estratégia da persuasão e impor sua 

concepção para orientar as decisões como lhes for mais conveniente, podendo não considerar os 

anseios da comunidade escolar. A partir de tal estratégia os sujeitos que, na maioria das vezes, 

não questionam as decisões definidas pelos tidos como “privilegiados”, não o fazem, pois de 

certa forma já prevêem as possíveis reações que poderão comprometer sua vida social e 

profissional na escola. Diante disso, alguns sujeitos deixam de intervir ou indicar determinadas 

propostas, por temor às pressões internas que podem restringir cada vez mais sua participação 

na escola. Bobbio et al. (1998c, p. 942) esclarece tais questões quando nos diz: 

 

 
No que toca às experiências, deve dizer-se, de uma maneira geral que, numa 
determinada arena de poder, o comportamento de cada ator (partido, grupo de 
pressão, Governo e outros) é determinado parcialmente pelas previsões do ator 
relativas às ações futuras dos outros atores e à evolução da situação em seu 
conjunto. Mas é nas relações de poder que operam através do mecanismo das 
reações previstas que o papel das expectativas se torna mais evidente. 
 

 

É essencial compreender as relações que são determinadas na arena de poder, no caso, os 

Conselhos Escolares, em que apenas alguns têm o poder de argumentar e orientar as decisões 

definidas nas reuniões que podem acontecer apenas para legitimar decisões definidas pela 

direção ou pelo pessoal técnico-administrativo da escola, promovendo, nos demais passividade e 

ausência na dinâmica de tais reuniões. A participação torna-se restrita e delimitada, pois a 

vontade geral passa a ser determinada por aqueles que sabem manipular melhor os recursos e 

formular o consenso do grupo, no interior dos processos relacionais.  
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 Uma reflexão sobre a interface entre a participação e o poder de decisão de membros dos 

órgãos colegiados refere-se a forças silenciosas que orientam relações desiguais, em que alguns 

sabem utilizar melhor que outros os recursos disponíveis. O fato de alguns indivíduos da escola 

terem uma maior habilidade ou competência de construção da realidade com formulação de 

propostas e manipulação de alternativas, possibilita a eles o poder de orientar o debate político, 

o que representa uma estratégia política de poder que promove a desmobilização dos demais. 

Nesse sentido, a dimensão política realizar-se-á, de fato, se todos os componentes da 

comunidade escolar forem capazes de ter voz e vez nas decisões, no sentido de construirem uma 

escola mais autônoma e democrática, sem que as relações de poder sejam tão desiguais, 

reprimindo o envolvimento de alguns membros que poderiam oferecer relevantes contribuições. 

A escola necessita ser “lócus” de decisões políticas mais participativas que possam efetivamente 

contribuir para uma educação voltada, de forma mais efetiva à construção social da cidadania, a 

partir da perspectiva do conceito de participação no sentido mais amplo do termo. 

 

 

2.3 Conselho de Controle Social do FUNDEF: mecanismo de participação e 
democratização dos segmentos representativos? 
 

 

Ao compreender a gestão educacional no que concerne as diretrizes governamentais 

delineadas na década de 1990 evidenciamos a importância do Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social do FUNDEF, constituído para incentivar a participação de segmentos da 

sociedade no acompanhamento e na supervisão dos recursos oriundos do FUNDEF. A Lei nº. 

9.424/96, em seu Artigo 4º, assim prescreve a constituição de Conselhos de Acompanhamento e 

Controle Social: 

 
 

Art. 4º O acompanhamento e o controle social sobre a repartição, a 
transferência e a aplicação dos recursos do Fundo serão exercidos, junto aos 
respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, por conselhos a serem instituídos em cada esfera no prazo de 
cento e oitenta dias a contar da vigência desta Lei (BRASIL, 1996b). 
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Cada um desses Conselhos, nas esferas administrativas específicas, deve ser composto 

por, pelo menos, quatro membros: representantes da Secretaria Municipal de Educação ou órgão 

equivalente; de professores e diretores das escolas públicas de Ensino Fundamental; de pais de 

alunos; e de servidores das escolas públicas de Ensino Fundamental. No caso dos Municípios, 

um quinto membro é acrescido, representando o Conselho Municipal de Educação (CME).  

São atribuições do Conselho de Controle Social: acompanhar a elaboração do Orçamento 

Anual, a arrecadação de recursos do FUNDEF – particularmente, a utilização mensal dos 

recursos transferidos; encaminhar os problemas identificados a autoridades competentes – 

Ministério Público e órgão específico de Acompanhamento do FUNDEF no MEC.  

Instituídos os Conselhos, o poder executivo estadual ou municipal é obrigado a 

disponibilizar, mensalmente, aos representantes, todos os dados e informações sobre os recursos 

e sua utilização, seguindo as determinações do Art. 5º da Lei nº. 9.424/96. Nesse sentido, o 

Manual de Orientação do FUNDEF esclarece que: 

 

 

Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais e atualizados, 
relativos aos recursos repassados, ou recebidos à conta do Fundo, deverão 
ficar, permanentemente, à disposição dos Conselhos responsáveis pelo 
acompanhamento e controle social, no âmbito do estado, do Distrito Federal 
ou do município, e dos órgãos federais, estaduais e municipais de controle 
interno e externo (BRASIL, 2003, p. 41-42). 

 

 

Do processo de controle e orientação dos gastos dos recursos do FUNDEF, que é feito 

por meio do Conselho de Controle Social, também participam o Tribunal de Contas do Estado e 

o Ministério Público. Tendo a justiça como aliada, é firmado um convênio entre o Ministério da 

Educação (MEC) e as Procuradorias de Justiça dos Estados para viabilizarem a efetiva 

orientação e fiscalização, no sentido de observarem e fazerem cumprir os critérios legais, 

estabelecidos para uso dos recursos do FUNDEF. O Departamento de Acompanhamento do 

FUNDEF/MEC exerce também sua fiscalização ao disponibilizar à sociedade o recebimento 

(via correspondências, fax, telefones e internet) de reclamações ou denúncias sobre a ocorrência 
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de problemas ou irregularidades relativas à má utilização dos recursos do Fundo23, ou até sobre 

o descumprimento de outros dispositivos legais, estabelecidos na legislação. 

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF deve cumprir suas 

atribuições, mobilizando a sociedade civil para dele participar no controle do uso dos recursos 

financeiros, podendo contribuir ao indicar a melhor forma de utilizá-los. Constitui-se, em um 

órgão colegiado, que acompanha as ações da gestão pública (execução orçamentária), 

requerendo a participação da coletividade e de membros do Poder Estatal, sendo função, 

primordial, desse órgão colegiado promover a fiscalização24.  

Conforme Cury (2004, p. 45), os mecanismos e as atividades políticas que norteiam esse 

órgão perpassam "sua condição de elos de ligação entre Estado e Sociedade". Nesses moldes, a 

participação da sociedade civil envolve as pessoas na orientação das políticas públicas e 

aproxima o Estado da sociedade civil. “A participação passa a ser concebida como intervenção 

social periódica e planejada, ao longo de todo o circuito de formulação e implementação de uma 

política pública, porque toda a ênfase passa a ser dada nas políticas públicas” (GOHN, 2001, p. 

57).  

Convém ressaltar que a participação da sociedade civil tem um importante papel nas 

decisões e no controle das políticas públicas, pois ao participar dos direcionamentos da 

educação local, ela poderá minimizar os entraves burocráticos que deturpam o seu efetivo 

                                                 
23As informações sobre os recursos do FUNDEF são divulgadas por meio do “Manual de Orientação do Fundef” 
(2003), que foi elaborado pelo MEC, sendo distribuídos às Secretarias de Educação dos Estados e Municípios. Esse 
Manual oferece orientações gerais sobre o Fundo. Além dele, por meio do site do FUNDEF 
(www.mec.gov.br/sef/fundef) é possível obter informações sobre os recursos repassados.  
24Apesar de sua função eminentemente fiscalizadora, os Conselhos do FUNDEF têm demonstrado inúmeras 
fragilidades desde o primeiro ano de implementação. De acordo com a avaliação da União dos Dirigentes 
Municipais de Educação – UNDIME, publicada em março de 1999 analisando o primeiro ano do FUNDEF, são 
identificados alguns impasses que prejudicam o funcionamento dos Conselhos, sendo, pois, questionável a 
articulação desses órgãos colegiados. As denúncias da UNDIME alertam sobre indagações como: no Brasil, de fato, 
funciona o Conselho de Controle Social do FUNDEF? Os membros do Conselho estão realmente comprometidos 
com o papel social do FUNDEF? A UNDIME (1999, p. 3) detectou que: “Em muitos estados e municípios, apesar 
de formalmente instalados, os Conselhos, na prática, não existem ou estão desarticulados, havendo casos de 
sonegação de informações e de inconfiabilidade na prestação de contas. Muitos Conselhos foram constituídos de 
forma a se tornarem oficialistas, deixando de cumprir seu papel de órgãos de controle civil da aplicação de recursos 
públicos”.  
Percebemos que a realidade, no entanto, tem mostrado situações adversas. Na prática, os Conselhos de Controle 
Social do FUNDEF são desarticulados, devido à debilidade da fiscalização e do controle de aplicação dos recursos 
desse Fundo. Muitas vezes, nas reuniões organizadas pelos Conselhos apenas são apurados e publicados os gastos, 
sem que haja uma análise consistente em que sejam discutidas as decisões acerca da aplicação dos recursos do 
FUNDEF. Nessas reuniões, geralmente não há discussões mais amplas, nem apresentação de resultados ou do 
impacto dos recursos financeiros oriundos do Fundo nos estados e municípios.  
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envolvimento nos rumos da vida social, buscando melhores condições de vida para os 

segmentos mais pobres da população. De modo mais amplo, a participação “é o caminho natural 

para o homem exprimir sua tendência inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e 

dominar a natureza e o mundo” (BORDENAVE, 1983, p. 16).  

Ao analisar esse conceito, podemos dizer que a participação é uma conquista, um 

produto sócio-histórico-cultural que se realiza de forma dinâmica e processual ao longo das 

lutas sociais, no contexto da democratização da sociedade brasileira. Segundo Demo (1993), a 

participação não pode ser entendida como dádiva, pois não resultaria da conquista, mas da 

tutela, em que o dirigente delimita o espaço concedido e permitido. Não pode ser entendida 

como concessão, pois sendo um dos eixos elementares da política social não pode ser 

secundarizada, nem tampouco desconsiderado seu caráter de conquista. Também não pode ser 

entendida como coisa preexistente, pois a construção de um ambiente participativo não é uma 

concessão divina, coisa predestinada, mas decorre de um processo histórico que se delineia em 

lugares e tempos diferentes. 

O poder de decisão dos representantes do Conselho é restritamente relacionado com a 

participação que orienta as ações dos sujeitos nas estruturas colegiadas, particularmente no 

âmbito educacional, em que uma restrita parcela da comunidade escolar tem a oportunidade de 

participar das decisões. Na escola, por exemplo, poucos participam da administração dos 

recursos financeiros, pois esta pertence à área técnico-administrativa, e que os sujeitos que não 

pertencem a tal área não têm competência para nela envolver-se. Logo, Werle (2003) afirma que 

poucos têm o poder, e, portanto a participação de decidir nos órgãos colegiados torna-se restrita, 

uma vez que alguns sujeitos utilizam-se dos recursos do poder para prevalecer sua concepção e 

mudar a concepção e o comportamento de outros.  

Ao entender o poder de decisão como mecanismo de participação, precisamos considerar 

o envolvimento de segmentos representativos em assuntos de interesse coletivo, podendo ser 

este fruto de conquistas e atuações dos membros da escola nos rumos da coisa pública, para que 

eles percebam a relevância desse processo na construção de uma gestão, efetivamente, 

democrática. Logo, “A participação em seu sentido pleno, caracteriza-se por uma força de 

atuação consistente pela qual os membros da escola reconhecem e assumem seu poder de 

exercer influência na dinâmica dessa unidade social, de sua cultura e dos seus resultados” 

(LÜCK, 2000, p. 27). Significa construir ambientes participativos em que a descentralização do 
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poder não signifique apenas a delegação de responsabilidades, e sim uma descentralização que 

represente a democratização das relações (participação dos membros nas deliberações) no 

interior das instituições educativas, justificando a criação dos Conselhos como mecanismos de 

alcance desse processo. França (2004, p. 145) analisa a participação em um processo mais 

amplo da gestão democrática: 

 

 

A gestão democrática da Educação é focalizada através da descentralização 
dos processos decisórios com a participação de todos os segmentos da 
sociedade, que devem contribuir, controlando e avaliando as ações 
implementadas e a utilização dos recursos públicos na política educacional. 

 

 

A despeito da compreensão dos pressupostos da participação da sociedade com seu 

poder de decisão, na atualidade, o governo divulga como estratégia a descentralização 

administrativa – responsabilidade compartilhada – e promulga a centralização do poder 

decisório. Todavia, no construto das relações sociais, cada conselheiro deve ter consciência de 

sua participação política, de seu papel transformador da realidade, na medida em que está posta 

a possibilidade de tornar-se um movimento social, organizado a partir dessas ações e de 

compromissos coletivos. Diante disso, os Conselhos, como órgãos colegiados, devem significar 

uma estratégia de democratização das relações na esfera pública, assumindo diferentes 

atribuições. 

É conveniente destacar que, embora os Conselhos estejam oficialmente instalados, não 

significa que eles atuem, efetivamente, na fiscalização dos recursos do FUNDEF. O MEC 

divulga, conforme a tabela 1, que, desde 2000, os Conselhos de Controle Social do FUNDEF 

estão instalados, mas isso não basta para que haja uma proficiente fiscalização. Portanto, é 

necessária uma articulação interna para haver um efetivo funcionamento. Acerca desse 

problema, observemos a tabela abaixo. 
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Tabela 1 – Municípios com Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF – Brasil 
e Regiões – 1998/2000. 

 
Porcentual de Municípios com conselhos implantados Região Em 1998 Em junho de 2000 

Brasil 80,6 98,0 
Norte 61,3 99,0 
Nordeste 86,4 99,0 
Sudeste 74,3 93,0 
Sul  79,8 99,0 
Centro-
Oeste 

80,7 99,0 

Fonte: Pesquisa MEC – 1998 e Pesquisa Fipe25 – 2000. 
 

 

 

A análise desses dados mostra que, logo após a implantação do FUNDEF em âmbito 

nacional, em 1998, no Brasil, ocorreu a implantação dos Conselhos, visto que era uma exigência 

legal para que Estados e Municípios formassem seus Conselhos no prazo de 180 dias. 

Analisando os dados da tabela 1, compreendemos que foi significativo o aumento quantitativo 

dos percentuais entre os anos de 1998 e 2000. Contudo, esses dados não revelam a essência da 

participação (no processo decisório) dos representantes nos Conselhos, no que se refere à 

fiscalização dos recursos do FUNDEF.  

A tabela divulgada pelo MEC apresenta a distribuição percentual do número de reuniões 

dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF por região, ano de 2000. 

Sabemos que a Lei nº. 9424/96 indica que as reuniões devem ocorrer mensalmente, entretanto, a 

pesquisa indica que 42,5% dos Conselhos realizaram em média 07 (sete) reuniões, no ano de 

2000. Constatou-se que a maior regularidade na atuação dos Conselhos ocorre nas regiões Sul e 

Centro Oeste, pois os Conselhos se reúnem mais de 07 (sete) vezes, sendo respectivamente 

58,7% e 74,6%. No entanto, a região Nordeste, apresenta o percentual mais preocupante, uma 

vez que 21,2% dos Conselhos não se reuniram durante o ano de 2000. A tabela abaixo indica os 

percentuais do número de reuniões dos Conselhos por região. 

 
 
 

                                                 
25 BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Balanço do FUNDEF – 1998-2000. Brasília, jan. 2005. Disponível 
em: <http: www.mec.gov.br/sef/fundef/pdf/balanço9800.pdf>. Acesso: 26 jan. 2005.   
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Tabela 2 – Distribuição percentual do número de reuniões do Conselho de Acompanhamento e 
Controle Social do FUNDEF – Brasil e Regiões – 2000. 

 

Nº. de Reuniões BR NO NE CO SD SU 

0 10,1 15,8 21,2 4,9 1,1 4,6 
1 a 3 21,5 29,7 22,0 25,0 34,9 5,3 
4 a 6 25,7 21,1 22,0 11,4 44,8 15,6 
7 a 9 20,0 3,7 17,5 27,0 8,7 40,8 

10 a 20 22,0 26,2 16,8 31,7 14,3 33,8 
> 20 0,5 3,5 0,5 0,0 0,3 0,0 
Total 99,8 100 100 100 104,1 100,1 

Fonte: Pesquisa FIPE/200126, divulgada pelo MEC. 

 

 

Verificamos que a análise dos percentuais do número de reuniões é relevante, no entanto, 

essa análise não nos permite avaliar a atuação dos Conselhos no que concerne ao efetivo 

envolvimento de seus membros no acompanhamento dos recursos. Sobre essa questão Sousa 

Júnior (2005, p. 07) afirma: 

 

 

Relacionar exclusivamente número de reuniões com atividades de fiscalização 
é algo por demais complicado. Se o total de reuniões pode significar existência 
ou atividade do Conselho, os temas discutidos nessas reuniões, os resultados 
apurados em termos de controle, os membros presentes nessas reuniões, tudo 
isso envolve novas configurações que uma análise estatística simples não dá 
conta. Chama a atenção ainda o fato de que o percentual de reuniões da região 
ultrapassar os 100% indicando algum tipo de contagem exagerada.  

 

 

Observamos que, muitas vezes, o MEC procura enfatizar a superficialidade dos dados, 

pois o número de reuniões não indica um efetivo envolvimento das categorias representativas da 

comunidade escolar existente em cada região. Mostra apenas dados quantitativos colocados de 

forma positiva ao enfatizar, exclusivamente, a estatística e não uma pesquisa proficuamente 

baseada em outros dados mais apurados, uma vez que se trata de um fenômeno social 

                                                 
26 BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Balanço do FUNDEF – 1998-2002. Brasília, dez. 2005. Disponível 
em: <http: www.mec.gov.br/sef/fundef/pdf/balanço9802.pdf>. Acesso: 20 dez. 2005. 
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(participação da sociedade civil na fiscalização dos recursos), dependendo de aparatos 

metodológicos mais eficazes.  

Ainda, conforme evidencia Guimarães (2003, p. 58) o problema da indicação dos 

conselheiros é que, geralmente, são escolhidos pelo próprio Governo Estadual ou Municipal, 

prejudicando, às vezes, sua atuação. Acrescenta o autor que o “[...] problema é agravado pela 

falta de informação e de mobilização, o que faz com que a composição do conselho não 

represente de fato a comunidade escolar”. O autor citado apresenta, ainda, uma pesquisa da 

auditoria do Tribunal de Contas da União, realizada em 101 cidades de todos os estados, a qual 

evidenciou que, em 44% das escolas, os diretores e professores não sabem quem são seus 

representantes no Conselho e mais de 40% não sabem como a pessoa que representa sua 

categoria foi escolhida. Esses resultados demonstram que a eleição é realizada sem o consenso, 

ou mesmo à revelia da categoria representada. Diante dessa pesquisa, “[...] a melhor forma de 

garantir um conselho atuante é mobilizar-se e organizar-se” (GUIMARÃES, 2003, p. 58). 

A composição do Conselho também se apresenta como algo que compromete as ações, 

uma vez que possui mais representantes do Poder estatal do que membros diretamente ligados à 

sociedade civil. Davies (1999, p. 31) nos diz que: “[...] os Conselhos de Fiscalização do 

FUNDEF, por sua vez, têm eficácia muito limitada por serem mais estatais do que sociais”.  

Como podemos confiar em um Conselho que deveria defender os interesses da sociedade civil 

(aplicação adequada de recursos em uma área social – educação) e possui maior número de 

representantes do poder público, categoria que gere os recursos? Davies (2003), também, 

denuncia que em muitos municípios o Poder Público local aproveita-se de uma expressão 

utilizada na Lei nº. 9.424/96, composição mínima de representantes, a qual possibilita a 

ampliação do número de representantes do Poder estatal o que pode facilitar possíveis 

irregularidades e diminuição da participação da sociedade civil. Em âmbito municipal, ainda 

enfrentamos os entraves relacionados ao fisiologismo e ao clientelismo, sendo impostos os 

interesses políticos do Poder estatal local. Em relação a esse assunto, Davies (2003, p. 507) 

afirma: 

 

 

[...] a predominância do clientelismo e do fisiologismo nas relações entre 
governantes e entidades, supostamente representativas da sociedade, nada 
garante que os representantes de tais entidades não sejam também escolhidos 
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pelo prefeito ou secretário municipal de educação, dando apenas uma fachada 
social para um conselho que tenderia a refletir os interesses dos governantes.   

 

 

Outro fator a considerar seria a debilidade do caráter social dos Conselhos, pois as 

categorias representadas não são remuneradas ou não recebem nenhum tipo de apoio por sua 

participação, enquanto que os representantes do Poder Público, em geral, fazem o 

acompanhamento no horário do expediente. Significa dizer que os membros das entidades 

realizam trabalho extra, ao passo que os representantes do poder estatal podem participar das 

reuniões em horário de expediente, sem comprometer suas atividades, uma vez que possuem 

uma maior flexibilidade de horário. Segundo Davies (2003, p. 508):  

 

 

[...] por não serem liberados, com remuneração, para participação no conselho, 
os representantes das entidades da sociedade, mesmo quando interessados, têm 
mais dificuldade de participação e, portanto provavelmente tendem a deixar 
nas mãos dos representantes estatais o controle dos trabalhos do Conselho. 

 

Diante dessas considerações, é oportuno frisar que a representação social ainda é 

enfraquecida na medida em que, muitos dos conselheiros não possuem capacitação técnica para 

analisar dados e planilhas orçamentárias, dependendo da interpretação de outros, geralmente 

representantes do Poder Estatal. Assim, representantes do Poder estatal aproveitando-se desse 

fato deturpam os dados, podendo até desviar recursos ou aplicá-los em outros fins que não sejam 

a remuneração do magistério ou manutenção do ensino fundamental. Davies (2003, p.508) é 

incisivo quando mostra que: 

 

 

[...] para se compreender um orçamento ou balancete, é preciso uma formação 
mínima para decifrar as rubricas, que, vistas cruamente, pouco esclarecem 
sobre a receita e aplicação dos recursos. Se os representantes “sociais” 
(geralmente são leigos no assunto) não recebem uma formação adequada para 
esta análise, provavelmente tendem a se submeter à apreciação feita pelos 
representantes estatais, normalmente mais preparados tecnicamente (até para 
deturpar a interpretação dos dados orçamentários), que, mesmo em minoria 
numérica (o que não é o caso dos conselhos, [...]), farão prevalecer sua leitura 
dos números.  
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Nesse sentido, como subsídio aos gestores o Fundo de Fortalecimento da Escola – 

Fundescola – por meio do Programa de Apoio aos Secretários Municipais de Educação – 

PRASEM – elaborou alguns documentos,27 dentre os quais a Cartilha dos Conselhos do 

FUNDEF, com a finalidade de subsidiar os treinamentos dos Conselheiros para atuarem na 

fiscalização dos recursos, apesar de muitos não terem acesso a esse treinamento. O referido 

documento tinha por finalidade: 

 

 

[...] ampliar a compreensão dos conselheiros sobre as atribuições e 
responsabilidades, assim como orientar a organização e o funcionamento do 
conselho, fornecendo instrumentos legais e administrativos para o exercício 
das funções de acompanhamento e controle social (ABREU; POLO, 2001, p. 
07). 

 

 

Com essa finalidade a Cartilha do referido Conselho apresenta informações gerais sobre 

o financiamento da educação, a concepção de FUNDEF, como são distribuídos os recursos, 

como desenvolver a investigação, dentre outras orientações. Nesse documento (ABREU; POLO, 

2001, p. 29) há uma parte específica que justifica a importância do documento na esfera 

municipal, esclarecendo o motivo da sua elaboração: 

 

 

Esta cartilha foi elaborada para pessoas comuns, que não têm familiaridade 
com o orçamento da prefeitura, mesmo que tenham nas mãos aquele 
calhamaço com inúmeras páginas que mostram tabelas, cheias de códigos aos 
quais são associados os valores dos recebimentos e pagamentos da prefeitura 
em determinado ano. 

 

 

Desse modo, a Cartilha tenta “letrar” os conselheiros leigos que não sabem ainda trilhar 

o universo da linguagem orçamentária dos recursos públicos para a educação. Por meio de uma 

                                                 
27 O Ministério da Educação formulou uma coletânea de documentos que foram destinados às Secretarias 
Municipais de Educação do país, com o intuito de auxiliar as ações dos dirigentes. Dentre estes, podemos destacar: 
PRASEM, PRASEM I, PRASEM II e Cartilha dos Conselhos do FUNDEF. Esses documentos procuram fornecer 
informações sobre a organização da educação municipal, evidenciando o financiamento da educação. 
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linguagem simples e pouco compromissada a Cartilha dos Conselhos do FUNDEF apresenta 

informações gerais sobre a arrecadação dos impostos e seu repasse para a educação, deixando 

claro que a fiscalização – análise orçamentária – é um mecanismo muito fácil de ser realizado 

“[...] não é necessário muito esforço nem profundos conhecimentos técnicos” (ABREU; POLO, 

2001, p. 30).  

Apesar de sabermos que a cultura da participação não está ainda consolidada em nosso 

país, se faz necessário que os conselheiros compreendam suas responsabilidades e encontrem os 

elementos indispensáveis para desenvolverem um efetivo acompanhamento dos recursos 

públicos direcionados à educação, entendendo que essa tarefa não é tão fácil quanto parece. De 

acordo com França (2001, p. 102) os Conselhos: 

 

 

[...] podem ser formados por integrantes em que o princípio de participação 
numa sociedade de pouca cultura democrática e o seu modo de organização 
refletem nas suas posições e em tomadas de decisão na partilha do poder, para 
exercerem tamanha responsabilidade no controle dos recursos. Isto é expresso, 
de maneira clara ou velada, pela forma como a participação foi instituída no 
Conselho e como seus componentes a entendem e praticam dentro e fora dele.    

 

 

A participação dos representantes da comunidade escolar nas iniciativas do Conselho de 

Controle Social do FUNDEF deve ser cuidadosamente analisada. Torna-se necessário avaliar se 

esse órgão realmente tem poder de decisão nas deliberações (planejamento, acompanhamento e 

fiscalização) da gestão pública, visando averiguar se os recursos do Fundo estão sendo 

devidamente e diretamente aplicados no Ensino Fundamental, conforme definem a legislação e 

as normas pertinentes.  

Os pressupostos da participação que permeiam as práticas do Conselho de Controle 

Social do FUNDEF mostram que considerar os aspectos normativos e legislativos, que impõem 

sua organização e seu funcionamento, configuram uma nova forma de envolver a sociedade civil 

nos rumos da vida social (coletividade). As políticas educacionais direcionadas ao 

financiamento da educação redimensionam as atribuições da administração pública pelo aspecto 

da descentralização, exigindo a participação de diversas forças sociais – poder público, 

sociedade civil, iniciativa privada – na modernização da gestão educacional. 
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Assim, os membros dos Conselhos precisam compreender que a escola pode ser um 

espaço de transformação social, uma vez que eles devem ser agentes desse processo, tendo 

poder de constituir um ambiente participativo com essa finalidade. Logo, a escola é uma 

organização que pode produzir novas formas de relações, no sentido de construir uma escola 

cada vez mais democrática, por isso, seus membros devem entender que têm poder de participar 

do processo de decisão. Conforme Sousa; Corrêa (2002, p. 54), o “[...] poder, esse entendido 

como a capacidade de os atores tomarem decisões que vão influenciar diretamente práticas, 

orientações políticas e direções da instituição escolar enquanto organização”. Do mesmo modo, 

os sujeitos que fazem parte do Conselho de Controle Social do FUNDEF precisam exercer seu 

poder de decisão, agindo com responsabilidade social e política. 

A sociedade civil carece e reivindica a participação, principalmente no processo de 

decisão dos órgãos nas estruturas administrativas do Estado e da escola, visto que essas 

estruturas definem e produzem os rumos da vida em coletividade. Embora, muitas vezes, não 

sejam oferecidas condições favoráveis à promoção da participação social, pois, aos 

representantes do órgão colegiado impõem-se aparatos legislativos ou restringem-se as atuações 

nos processos decisórios, privando seus representantes da liberdade de opinar, no caso do 

Conselho de Controle Social do FUNDEF, sobre o planejamento da utilização dos recursos.  Em 

tal patamar, os Conselhos Gestores devem retomar suas bases de sustentação nos movimentos 

sociais da década de 1980 e retornar a ser instituições que, realmente, primem pelo interesse 

coletivo de uma determinada classe que luta por justiça social e direitos que lhes foram 

renegados, como a participação no processo de decisão da gestão pública ou mesmo 

educacional.  

As políticas educacionais da década de 1990 ao privilegiarem a descentralização não 

promoveram a efetiva participação, uma vez que os sujeitos são conclamados a participarem de 

órgãos colegiados, no entanto, são orientados por aparatos legislativos impostos pelo próprio 

Estado que limitam o espaço de envolvimento da sociedade civil no acompanhamento da gestão 

pública. Portanto, torna-se extremamente necessário conhecer e compreender a concepção de 

mundo dos sujeitos, tendo em vista e envolvê-los nos processos referentes ao acompanhamento 

da gestão pública da educação para que estes sejam co-responsáveis na execução de políticas 

públicas que poderão, efetivamente, melhorar a vida em coletividade, construindo uma educação 

de qualidade. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII::  OO  CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE  SSOOCCIIAALL  DDOO  FFUUNNDDEEFF  NNAA  GGEESSTTÃÃOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  

PPAARRNNAAMMIIRRIIMM//RRNN::  PPRROOCCEESSSSOO  PPOOLLÍÍTTIICCOO  EE  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVOO  DDEE  SSUUAA  IIMMPPLLAANNTTAAÇÇÃÃOO  
 

 
 

 

 
 

 
 

Uma cidade não se faz e tampouco pode ser avaliada apenas pelo 
número de seus edifícios e/ou pelas suas ruas e avenidas. Sequer apenas 
pela sua população. Uma cidade se faz ao longo do tempo, com sua 
história registrando seus fatos, atos e pessoas. No caso de Parnamirim 
há ainda uma singularidade. A cidade nasceu em meio ao 
desenvolvimento da aviação comercial, e cresceu e teve a sua primeira 
fase de progresso motivada pela aviação de guerra. [...] Parnamirim 
nasceu naquela época algo mágico, por que é preciso sonhar com o 
novo, o diferente, o melhor. Forte e decisiva também, porque o que 
viria a ser a futura cidade estava estrategicamente situada na ponta 
mais avançada do continente, base indispensável que se transformaria 
no Trampolim da Vitória (AGNELO ALVES, 2003, p. 11).  
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33  OO  CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE  SSOOCCIIAALL  DDOO  FFUUNNDDEEFF  NNAA  GGEESSTTÃÃOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  
PPAARRNNAAMMIIRRIIMM//RRNN::  PPRROOCCEESSSSOO  PPOOLLÍÍTTIICCOO  EE  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVOO  DDEE  SSUUAA  
IIMMPPLLAANNTTAAÇÇÃÃOO  
 

 

 Os aspectos sócio-históricos da formação do Município de Parnamirim/RN podem ser 

explicados por seu intenso desenvolvimento econômico e social. Nesse sentido, nos propomos a 

desenvolver um estudo sobre a implantação e as ações desencadeadas pelo Conselho de 

Acompanhamento e Controle do FUNDEF no Município em apreço.    

 Cabe ressaltar, que o campo de pesquisa delineado teve como motivo o Projeto de 

Pesquisa intitulado Conselho de Controle Social do FUNDEF: participação como estratégia de 

controle dos gastos com educação? coordenado pela Profa Dra Maria Aparecida de Queiroz, 

desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN. Tal projeto nos induziu, 

desde nossa experiência como Bolsista de Iniciação Científica do CNPq, a aprofundar os 

estudos, pesquisando o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF por meio 

de duas categorias: participação e poder de decisão. Além disso, nos permitiu delimitar o 

Município de Parnamirim/RN como campo de pesquisa.  

 No capítulo em questão pretendemos conhecer os aspectos sociais, políticos e históricos 

do Município, compreender como ocorreu o processo de implantação do Conselho de Controle 

Social do FUNDEF, bem como analisar o acompanhamento da aplicabilidade dos recursos por 

meio do estudo das atas de reuniões, dentre outros documentos. Os documentos oficiais 

configurados em atas de reuniões e portarias foram as principais fontes de estudos analisadas 

para compreender as ações desenvolvidas pelos conselheiros durante os três mandatos do 

Conselho, período de 1998 a 2006. Assim, deter-nos-emos a entender os mecanismos sociais 

que norteiam o processo de formação do Conselho no Município de Parnamirim/RN ao 

identificar as características condicionantes que influenciam, diretamente, na atuação dos 

segmentos representativos.  
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3.1 Aspectos sócio-históricos e políticos do Município de Parnamirim/RN: conhecendo o 
Trampolim da Vitória 
 

 

Parnamirim palavra de origem indígena com expressão Paranã-mirim, que significa em 

tupi-guarani “pequeno parente do mar ou pequeno rio veloz” (PEIXOTO, 2003). Caracteriza-se 

por ser um Município de destaque no Rio Grande do Norte/RN devido ao seu intenso 

desenvolvimento comercial e crescimento populacional, resultando no processo de cornubação 

(processo de aproximação intensa entre dois Municípios vizinhos) com o Município de Natal. 

Além disso, possui uma história que encanta e nos permite entender suas peculiaridades, bem 

como características físicas significativas, em evidência no Estado. 

Apesar do significado do seu nome, Parnamirim apresenta uma área de 126,1 Km2, o que 

representa 0,24% da superfície estadual e 5% da região metropolitana, integra a região 

metropolitana de Natal juntamente com os municípios de Ceará-Mirim, Extremoz, São Gonçalo 

do Amarante, Macaíba, São José do Mipibu e Nísia Floresta (RIO GRANDE DO NORTE, 

2006).  Segundo dados do IBGE (2006), no ano de 2003 a população estimada foi de 143.598 

habitantes, resultando na densidade demográfica de 1.134,3 hab./Km2. As informações do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, apresentam o Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH28 do município no valor de 0,760, acima do índice nacional, 0,757, dentre os 

padrões favoráveis, nível médio, pois esse padrão situa-se com índices entre 0,500 e 0,799. Em 

virtude desses dados, Parnamirim ocupa a 2ª posição do Estado e a 1571ª no Brasil.  

Distancia-se da capital – Natal – via rodoviária cerca de 12 km, limitando-se ao norte 

com Natal, ao sul com São José de Mipibu e Nísia Floresta, ao leste com o Oceano Atlântico e a 

oeste com Macaíba. Localiza-se na Mesorregião Leste, Microrregião de Natal, dentro da zona 

homogênea do litoral oriental, apresenta clima muito quente e semi-árido, com temperatura 

média anual de 27,1ºC e estação chuvosa atrasando-se para o outono. Situa-se geograficamente 

                                                 
28 Segundo informações do IPEA o IDH é medido a partir de indicadores de educação (alfabetização e taxa de 
matrícula), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). O índice varia de 0 (nenhum 
desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). Regiões com IDH até 0,499 têm desenvolvimento 
humano considerado baixo; aquelas com índices entre 0,500 e 0,799 são consideradas de médio desenvolvimento 
humano; regiões com IDH maior que 0,800 têm desenvolvimento humano considerado alto. O índice brasileiro é de 
0,757, sendo o 73º colocado, segundo pesquisa publicada pela Organização das Nações Unidas - a ONU - em 2002. 
Tais informações podem ser obtidas no site do IPEA (2006): www.ipea.gov.br. 
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a 05o 54’ 56’ de Latitude Sul e 35o 15’ 46’ Longitude Oeste (RIO GRANDE DO NORTE, 

2006). 

Parnamirim estende-se ao litoral por relevo do tipo planície costeira composta por praias 

que têm como limites, de um lado, o mar, e de outro os tabuleiros costeiros (relevos planos de 

baixa altitude). Além desses fatores naturais predomina no município uma vegetação do tipo 

Floresta Subperifólia (formada por árvores constantemente verdes) e composta por Tabuleiros 

Litorâneos (cobrem os Tabuleiros Costeiros) (RIO GRANDE DO NORTE, 2006). Os solos são 

caracterizados pelas Areias Quartzonas Distróficas (fertilidade muito baixa, textura arenosa, 

fortemente drenado, relevo plano, profundo) e Lotossolo Vermelho Amarelo Distrófico 

(fertilidade natural, baixa textura média, relevo plano, excessivamente drenado, muito profundo 

e poroso). Parnamirim destaca-se na criação de galináceos com aptidão agrícola regular e 

destinada a lavouras, favorável para dois cultivos por ano, boa para sivicultura, apta a culturas 

de ciclo longo como algodão arbóreo, sisal, caju e coco. Ainda possui sistema de manejo com 

baixo, médio e alto nível tecnológico, em que as atividades agrícolas são dependentes tanto do 

trabalho braçal e da tração animal, com implementos simples, quanto da motomecanização (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2006).  

O Município apresenta hidrologia importante para o Estado, sendo o único incluído na 

Bacia Hidrográfica do Pirangi (inserido em 84,04% do seu território e 15,17% na Faixa 

Litorânea Leste de esgotamento difuso), constituído por três cursos d’água perenes e duas lagoas 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2006). Peixoto (2003) destaca que a Bacia do Pirangi possui sete 

quilômetros de extensão e drena uma área de 607 Km, importante pela proximidade com Natal, 

sendo essencial para o abastecimento da água da capital. Vale evidenciar os rios e riachos 

presentes no Município em que podemos destacar: Rio Pitimbu (deságua na Lagoa do Jiqui e 

segue para encontrar-se com o rio Pirangi), Riacho Taborda ou Cajupiranga (um dos principais 

afluentes que compõe o rio Pirangi), Rio Pium (encontra-se com a margem direita da Bacia do 

Pirangi forma um dos mais férteis vales do litoral sul potiguar, o Vale do Pium, onde são 

desenvolvidos, inclusive, projetos agrícolas) e Riacho Água Vermelha ou Cajupiranguinha (ao 

receber as águas do Riacho Cajupiranga forma o Rio Pirangi. Além disso, no encontro com o 

mar ao desaguar as águas do Rio Pium, separa as praias de Pirangi do Norte – Parnamirim e 

Pirangi do Sul – Nísia Floresta) (PEIXOTO, 2003). 
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Os aspectos naturais associados a outros de ordem política e social, fazem de Parnamirim 

uma localidade marcada por diversidades naturais, históricas, culturais, socioeconômicas e 

políticas. Ao conhecer parte da história de Parnamirim identificamos a marca da aviação do Rio 

Grande do Norte e os seus primeiros sinais de povoamento e evolução.  

No final dos anos de 1920 e início dos anos de 1930, um conceituado comerciante 

português chamado Manuel Machado dono das terras de Parnamirim doou-as a Paul Vachet, 

aviador francês, interessado em construir um aeródromo. De acordo com Peixoto (2003) o 

empresário cedeu as terras em troca da contratação da sua empresa M. Machado & Cia para 

limpar e organizar o terreno, onde seria construído na melhor localidade da região uma planície 

conhecida como Tabuleiro de Parnamirim que daria origem ao povoamento do Município de 

Parnamirim/RN.  

O campo de pouso foi inaugurado em 14 de outubro de 1927, com a aterrissagem do 

avião Nurgessser – ET – COLI (com vôo de 3.200 quilômetros entre São Luís do Senegal e 

Natal), pilotado por Josep Le Brix e Dieudonné Costes (membros da comitiva francesa – avião 

Laté – 25) que foi o primeiro aeroplano a atravessar o Atlântico na direção leste-oeste, sem 

escalas (PEIXOTO, 2003).  

Após alguns anos com a eclosão da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), os franceses 

saíram da área e, conseqüentemente, do campo de pouso de Parnamirim, à medida que a 

localidade do Município passou a ser centro dos interesses dos países do denominado bloco 

aliado, liderado pelos Estados Unidos. Parnamirim destacou-se, internacionalmente, devido à 

estratégica localização do campo de aviação, chamada esquina do continente (localidade mais 

próxima da África). No ano de 1941, o Brasil e os Estados Unidos, após contínuas negociações, 

selaram um acordo, incluindo o ainda povoado de Parnamirim no plano de estratégia bélica 

comandado pelos Estados Unidos. No ano de 1942 para ratificar o acordo entre Brasil e Estados 

Unidos o presidente da época, Getúlio Vargas, promulga o Decreto-lei nº. 4.142, criando a Base 

Aérea Brasileira, em Parnamirim (PEIXOTO, 2003). Em 1943 houve um encontro histórico 

entre os Presidentes Getúlio Vargas e Franklin Roosevelt, para instituir, entre outras coisas, um 

acordo para a construção de uma base militar americana e outra brasileira no entorno do antigo 

campo de pouso já edificado que, posteriormente, passou a ser conhecido como Parnamirim 

Field. No mesmo ano, no dia 03 de novembro, Parnamirim foi considerada Vila, pertencente a 
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Natal. Ao analisar a chegada dos americanos em Natal e, posteriormente, no Município de 

Parnamirim, Peixoto (2003, p. 61) nos diz que: 

 

 

Começaram, então, a desembarcar em Natal equipes técnicas da Airport 
Division (ADP). Eram, na verdade, militares americanos que chegavam para a 
construção de Parnamirim Field, o maior campo de aviação e base de 
operações militares que os Estados Unidos viria a ter, durante a II Guerra, fora 
do seu território.   

 

 

Desse modo, a construção de Parnamirim Field apresentava-se como um significativo 

marco histórico na formação do Município de Parnamirim, de grande repercussão no Estado, 

tendo promovido modificações presentes até os dias atuais. Segundo Peixoto (2003, p. 71);  

 

Parnamirim Field foi em termos táticos, uma base de apoio às ações de guerra 
no Atlântico e no Norte da África, com um trânsito ininterrupto de homens, 
armas e equipamentos. [...] Em termos estratégicos, foi a base de um triângulo 
que apontava para o teatro de operações (o norte da África e o sul da Europa), 
onde a sorte dos aliados contra os nazistas estava lançada. Este triângulo era 
identificado nos mapas estratégicos norte-americanos como Trampline of 
Victory. E foi com essa denominação que Parnamirim Field recebeu citações 
e referências em documentos e elogios futuros.  

 

 

A formação militar do Município, dada nesse período, ainda é observada na atualidade, 

pois ainda possui uma base militar da aeronáutica, bem como residências militares. Podemos 

perceber que houve intensas transformações no que concerne a aspectos físicos, políticos, 

econômicos e culturais. No entanto, cabe ressaltar que os meandros que compõem sua história 

foram edificados, primordialmente, no período da II Guerra Mundial, corporificando costumes e 

valores presentes na vida coletiva do município. 

Com o fim da II Guerra Mundial, Parnamirim foi elevada à condição de distrito de Natal 

em 23 de dezembro de 1948, mas somente em 17 de dezembro de 1958 houve a emancipação, 

por meio da Lei nº. 2325. Desmembrou-se de Natal, tornando-se internacionalmente conhecida 

como Cidade Trampolim da Vitória, devido a sua relevante participação na guerra. A 

Assembléia Legislativa aprovou a Lei nº. 4278 em 06 de julho de 1973, trocando o nome do 
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Município de Parnamirim para Eduardo Gomes, sem promover qualquer plebiscito para detectar 

a opinião da população sobre essa mudança. (PEIXOTO, 2003). Entretanto, a população rejeitou 

a modificação do nome e persistiu em chamar o município de Parnamirim. Passados 14 anos 

houve um movimento pela volta do nome original do Município devido ao seu valor histórico. A 

população impulsionada pelo comerciante José Siqueira de Paiva realizou um abaixo-assinado, 

recolhendo 4665 assinaturas (RIO GRANDE DO NORTE, 2006). Dentro desse contexto, o 

deputado Ruy Barbosa apresentou um projeto de Lei na Assembléia Legislativa e a temática foi 

ao plenário em 25 de junho de 1987. A partir dessa iniciativa, promulga-se a Lei nº. 5601 de 06 

de agosto de 1987, restituindo a denominação Parnamirim ao Município. 

Nos aspectos econômicos, Parnamirim, nas décadas de 1960 e 1970, pôde destacar-se 

devido ao forte desenvolvimento do setor fabril, com a implantação de um importante distrito 

industrial. Tal desenvolvimento deu-se, principalmente, com a chegada, ao Município, da 

energia elétrica de Paulo Afonso, no período do governo de Aluísio Alves (PEIXOTO, 2003). 

De acordo com Peixoto (2003, p. 173):  

 

 

A industrialização do Rio Grande do Norte só voltaria a ser repensada e 
planejada como meta de administração pública na década de 60, quando o 
governo Aluízio Alves investiu na infra-estrutura necessária (a chegada da 
energia elétrica de Paulo Afonso, em 1964).  

 

 

A partir do desenvolvimento do processo fabril no Município percebeu-se um 

incremento do âmbito industrial com intenso processo de urbanização. Por isso, na atual 

conjuntura congrega uma diversidade de empresas fato que culminou no seu acelerado 

crescimento urbano, resultante do movimento de cornubação provocado pela proximidade com a 

capital, bem como por seu território abranger a conexão BR-101 e 304. No entanto, atualmente 

esse Município vivencia o fechamento de grandes empresas em seu parque industrial, visto que 

hoje o poder público incentiva, principalmente, a instalação de pequenas empresas, dentre 

outros fatores.  

Vale salientar que Parnamirim possui ricos aspectos naturais, dentre os quais podemos 

destacar: praias como Pirangi do Norte onde está localizado o “Maior Cajueiro do Mundo” 

conhecido mundialmente, além do admirável artesanato com crescente comércio, Cotovelo, 
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Búzios e Pium. Destacamos, também, o Aeroporto Augusto Severo, a famosa Festa do Boi 

(realizada no Parque Aristófanes Fernandes) e as unidades militares do Ministério da 

Aeronáutica (o CATRE – Comando Aéreo de Treinamento e o CLBI – Centro de Lançamentos 

Barreira do Inferno) (PARNAMIRIM, 2006c). 

No que concerne aos aspectos políticos Parnamirim congrega uma diversidade de 

interesses marcados por influências, sendo administrado há 02 mandatos29 pelo Prefeito Agnelo 

Alves30 considerado o gestor da modernidade. Realizou inúmeras obras no Município, dentre as 

quais evidenciamos o viaduto Trampolim da Vitória inaugurado em 08 de outubro de 2005 

(PARNAMIRIM, 2005), obras de infra-estrutura com pavimentação de ruas, reforma de 

hospitais, reforma e construção de escolas públicas, criação da Fundação Parnamirim de Cultura 

(resgate da história do município) e outras. Em pronunciamento realizado na Câmara 

Legislativa, no início do ano, o Prefeito Agnelo Alves destacou as principais obras a serem 

realizadas no ano de 2006. O Prefeito afirma que: 

 

 

[...] nestes cinco anos foram feitos 139,8 mil metros lineares de pavimentação 
de ruas e que outros 35,6 mil estão programados para este ano, que a prefeitura 
investiu na construção de 17,6 mil metros de galerias pluviais, além de oito 
lagoas de captação (PARNAMIRIM, 2006b, p. 03).  

 

 

Ressalta, ainda, que no ano de 2006 tem-se dedicado à Saúde Pública devido aos baixos 

índices de desenvolvimento no setor e, logo no início, divulgou a reforma das instalações da 

Maternidade Dr. Sadi Mendes com ampliação do número de leitos (PARNAMIRIM, 2006a). O 

                                                 
29 O Prefeito anterior era Raimundo Marciano (1996-2000) alvo de inúmeras críticas, principalmente, dos sujeitos 
que compõem o setor da educação devido ao não pagamento do rateio do FUNDEF, oferecido nesse período em 
valor irrisório, descontentando os profissionais da educação. Ainda, a administração pública era orientada de forma 
centralizadora, a população não tinha acesso às atividades do poder executivo, inclusive os recursos da educação 
eram alocados na secretaria de administração e finanças. Atualmente, o Prefeito faz questão de implantar uma 
administração pública diferenciada, inclusive distribuindo, no Município, placas que incentivam a ideologia da 
transparência dos recursos.  
30 O Prefeito e Jornalista Agnelo Alves pertencia a um antigo grupo político do Estado vinculado ao PMDB, a 
família Alves (detém poder político – maioria dos membros da família ligado ao poder público e de comunicação – 
proprietários de emissora de TV e jornal impresso), que vem governando o Rio Grande do Norte desde a década de 
1960. Tal Prefeito possui ampla aceitação popular devido a ter assumido o governo no momento de intensa 
descrença da população acerca da administração pública municipal. No seu último mandato, o Prefeito, resolveu 
trocar de partido indo para o PSB, partido do Governo do Estado em troca de maior atenção ao Município de 
Parnamirim/RN.  No entanto, nas atuais eleições resolveu apoiar novamente as coligações voltadas ao seu antigo 
partido (PMDB), pois seu sobrinho candidatou-se ao Governo do Estado com grandes chances de ser eleito.  
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jornal de Assessoria da Comunicação da Prefeitura de Parnamirim (2006a) divulga que o 

Município recebeu um prêmio nacional da Gazeta Mercantil como o mais dinâmico do Rio 

Grande do Norte apesar de não apresentar índices satisfatórios no setor da saúde. Diante disso, 

após 05 anos (devido ao processo de reeleição) o Prefeito assumiu a responsabilidade de 

modificar esse quadro.  

A administração do Prefeito é marcada por vínculo político populista, visto que divulga 

suas ações, constantemente, no Auditório do Gabinete (como por exemplo, solenidade de 

entrega de fardamentos, promulgação da Lei nº. 1.285/05 que equipara os professores P-1, 

concluintes com os de nível superior P-2, aumento salarial, pois o salário base do funcionalismo 

era de R$ 146,00 sendo complementado por um abono, somente incorporado no ano de 2005). 

Essas divulgações apresentam-se como forma de aumentar cada vez mais sua popularidade no 

Município, razão pela qual possui ótima aceitação popular.  

Na área de Educação o Município, segundo dados divulgados em jornais de circulação 

interna – Parnamirim (assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal), também vem 

apresentando significativos desdobramentos, particularmente na atual gestão. A Secretaria 

Municipal de Educação apresenta a proposta de elevar o padrão de qualidade do Município. No 

ano de 2003 recebeu o Prêmio Potiguar de Educação criado pela Secretaria Estadual de 

Educação. Para o recebimento de tal prêmio, considerou-se o índice de analfabetismo, visto que 

Parnamirim alcançou a maior média de estudos de pessoas com idade acima de 25 anos, 

apresentando a marca de 85,90% (PARNAMIRIM, 2004). 

No ano de 2003 houve um aumento significativo de matrículas na rede municipal com 

índice de 73,21% (PARNAMIRIM, 2004), tendo no ano de 2005 um aumento desse percentual 

alcançando 96,29% (PARNAMIRIM, 2006d). A elevação de matrícula pode ser considerada 

significativa, pois no ano de 2001 haviam 10.20031 alunos matriculados, enquanto que no ano de 

2005, a matrícula aumentou para 21.150 (PARNAMIRIM, 2006a). No entanto, esse dado deve 

ser analisado considerando-se o crescimento populacional em torno de 8% ao ano (IBGE, 2006).  

O Município conta com 35 escolas municipais, sendo 28 ampliadas ou reformadas 

durante a gestão da atual Secretária de Educação (PARNAMIRIM, 2006d). Essa Secretária vem 

                                                 
31 Verificarmos no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 
(www.inep.gov.br/basica/censo/cadastroescolas) que o Município de Parnamirim no ano de 2001 havia, 
exatamente, 11.580 alunos matriculados no ensino fundamental, enquanto que no ano de 2005 havia apenas 14.904 
alunos na rede. Esses dados mostram que o Município vêm divulgando dados diferentes aos divulgados nas 
pesquisas nacionais do Censo Escolar.  
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desenvolvendo projetos que auxiliam o aumento qualitativo dos índices educacionais, tais como: 

merenda escolarizada, fardamento gratuito, laboratório de informática (em 03 escolas), 

Programa saúde escolar (saúde bucal), professor estagiário, formação continuada para 

professores em língua de sinais (início do ano letivo e recesso escolar), rateio32 do FUNDEF, 

“Minha Escola Melhor” (voltada à reforma e ampliação de escolas), Formação para Gestores – 

FORMAGESTE (2002), Programa Aluno Presente, concurso público para professores (ano 

2003), Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Plano de Desenvolvimento da Escola 

(PDE), Projeto Político-Pedagógico (PPP), Conselho de Escola (gestão democrática), exame 

seletivo para gestor escolar entre outros (PARNAMIRIM, 2006d).  

Ao realizar pesquisa no Município, Queiroz (2005, p. 119) avalia a política educacional 

local informando que: 

 

 

[...] as políticas locais seguem as orientações da política nacional de educação 
– dispositivos constitucionais, legais, planos, programas –, mas o poder local 
age com uma relativa autonomia administrativa pedagógica e financeira. 
Define o seu Plano de Metas, Obras e Objetivos (PMO), ao final de cada ano, 
estabelece prioridades de ações, que são detalhadas a cada bimestre e/ou 
semestre. O planejamento inclui a capacitação de profissionais (duas a cada 
ano) com 40 (quarenta) e 80 (oitenta) horas, além de cursos de formação – 
graduação e especialização – em parceria com instituições de ensino superior. 
A administração da educação, encerra, pois, um Projeto Político-Pedagógico, e 
algumas decisões são apreciadas pelo Conselho de Controle do FUNDEF. 

 

 

Apesar do desenvolvimento desses projetos o Município ainda não conta com o Plano 

Municipal de Educação, nem tão pouco com o Conselho Municipal de Educação, o que 

sobrecarrega de responsabilidade, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEF. Permite, também, que determinadas decisões sejam centralizadas na Secretaria 

Municipal de Educação. Verificamos que o exame seletivo para gestores ocorre com a 

influência de vereadores que indicam, previamente, os nomes. Embora haja esse processo 
                                                 
32 Rateio refere-se à sobra dos recursos do FUNDEF  que não são repassados mensalmente, sendo dividido em duas 
parcelas geralmente no meio do ano. Alguns professores chegaram a receber o valor total de R$ 3.000,00 no ano de 
2005 (PARNAMIRIM, 2006a). Esse procedimento é previsto na Constituição Federal de 1988 no Art. 161: “II – 
estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, especialmente sobre os critérios de rateio 
dos fundos previstos em seu inciso I, objetivando promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre 
Municípios” (BRASIL, 1988). Ainda, no Art. 159 são estabelecidas as normas que devem ser seguidas pela União 
para o repasse dos recursos. 
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seletivo, não há grandes modificações no quadro de diretores devido à exclusão do pleito 

eleitoral. A comunidade escolar, até o momento, não tem o privilégio de escolher seus 

dirigentes. Significa dizer que a perspectiva de gestão democrática no que concerne a escolha do 

gestor ainda é um luta futura da escola no Município de Parnamirim. 

O Município de Parnamirim possui um significativo acervo histórico, porém pouco 

conhecido por sua população. Os aspectos naturais e culturais enobrecem de modo mais amplo a 

própria história do Rio Grande do Norte/RN devido à evidente proximidade com o Município de 

Natal. As influências políticas ainda comandam as ações públicas (interferem no 

comportamento – cultural e político), que atuam sobre mudanças de cargos e de setores, 

intervindo, também, no setor educacional. No entanto, é evidente que a administração pública 

local tem promovido relevantes alternativas para as modificações no que concerne à infra-

estrutura e aos índices educacionais (elevação do padrão de qualidade).  

 

 

3.2 A implantação do Conselho Social do FUNDEF no Município: histórico e processo 
político eleitoral na escolha dos conselheiros 

 

 

 A atual gestão da Secretaria de Educação do Município mostra-se relacionada à 

perspectiva da gestão democrática, favorecendo a formação de estruturas colegiadas. Dentre os 

órgãos colegiados que possuem influência direta com a Secretaria podemos evidenciar: 

Conselho Tutelar (motiva a permanência dos alunos nas escolas e investiga casos de violência 

familiar); Conselho de Escola (auxilia o processo de tomada de decisão administrativa, 

financeira e pedagógica) e Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF 

(acompanha e fiscaliza os recursos). Entretanto, evidencia-se a necessidade da criação do 

Conselho Municipal de Educação que poderia viabilizar outras decisões no âmbito da Secretaria 

Municipal de Educação. Vale salientar, inclusive, que a atual gestão (2001-2006) organizou o 

processo eleitoral do terceiro mandato do Conselho do FUNDEF no Município. Desse modo, 

deter-nos-emos a analisar o processo de implantação do Conselho do FUNDEF desde sua 

criação (nas gestões anteriores) até a atualidade, período configurado nos anos de 1998 a 2006. 
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 A implantação do Conselho de Controle Social do FUNDEF ocorreu logo após a 

implantação do FUNDEF, no ano de 1998 (segundo registro das atas de reuniões), no governo 

do prefeito Raimundo Marciano, período em que se configurou o primeiro mandato do Conselho 

(1998-2000). No entanto, o Conselho somente passou a ser reconhecido, oficialmente, no ano de 

2000, período do registro da Portaria nº. 073/2000 (RIO GRANDE DO NORTE, 2006d) do 

Gabinete do Prefeito que trata da nomeação dos conselheiros. É importante destacar que houve 

uma prorrogação do mandato dos conselheiros no segundo mandato (2001-2003), na 

administração do Prefeito Agnelo Alves por meio da Portaria nº. 457/2001 (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2006d), permanecendo a maioria dos representantes. Modificou-se apenas a 

representante dos diretores (geralmente indicado pela Secretária). O terceiro mandato (2003-

2006), também, ocorreu no governo de Agnelo Alves, quando o Conselho foi criado pela Lei nº. 

1.187/2003 (RIO GRANDE DO NORTE, 2006d), dispondo sobre a estrutura, organização e 

funcionamento do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF e 

determina outras providências. Essa Lei trata, inclusive, do processo eleitoral (Art. 2º, §2º) com 

voto direto e secreto dos integrantes de cada categoria, coloca como responsável das eleições a 

Secretaria Municipal de Educação (Art. 2º, § 3º), a qual deve tomar todas as providências para a 

realização da mesma. Ainda, a Lei estabelece a criação do Regimento Interno (Art. 6º), dentre 

outras atribuições do Conselho (RIO GRANDE DO NORTE, 2006d). Evidenciamos, no 

momento, o processo de escolhas dos membros do Conselho, uma vez que se apresenta como 

fator essencial para a efetivação do modelo participativo de democratização em discussão. 

 Apesar da implantação imediata do Conselho no ano de 1998, os profissionais da 

educação tiveram que impetrar recurso no Ministério Público para a criação do Conselho no 

Município, sendo este reconhecido, oficialmente, por meio da Portaria nº. 073/2000 do Gabinete 

do Prefeito, visto que a Secretária de Educação, em exercício, não aceitava a existência do 

Conselho do FUNDEF. Em virtude desse fato ocorreram intensas reivindicações do Sindicato 

dos Trabalhadores do Município de Parnamirim (SINDSERP) que exigia o direito de formação 

do Conselho e a efetiva participação dos membros. Mesmo sem haver ainda um processo 

eleitoral, impetraram um processo no Ministério Público local e ganharam a causa. Sobre a 

implementação do Conselho relata o representante dos professores: 

 

Olha a divulgação, a eleição elas foram tudo corridas por conta do sindicato 
nós que tomamos a frente, a participação de divulgar, de tentar convencer os 
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pais a participar, os membros e tal. Agora a implantação que foi um pouco 
difícil, a implantação teve que ser na justiça através da promotoria pública nós 
tivemos uma audiência e foi marcada uma segunda audiência com a secretária, 
onde a promotoria fez ver à secretária que era legal o nosso pleito e nos 
empossou. Ela ocorreu dessa forma (PROFESSOR 01, 2006).  

 

 

 Percebemos o efetivo envolvimento do representante dos professores nas ações para a 

implantação do Conselho que, mesmo com a recusa de representantes do poder público 

municipal (Secretária Municipal de Educação) consegue junto com a categoria formá-lo. Isso se 

deve, primordialmente, à inserção do professor ao movimento sindical que promoveu uma 

organização da categoria dos funcionários municipais, particularmente dos professores, em 

torno de uma causa inicial (implantação do Conselho). O representante do sindicato ratifica as 

declarações do representante dos professores quando diz que: 

   

 

Tudo através da justiça no penúltimo ano do mandato de Raimundo. No meu 
caso eu fui convidado, escolhido pelo sindicato, SINDSERP. Eu fui convidado 
pelo professor Bosco. No segundo mandato foi a prorrogação do primeiro 
(FUNCIONÁRIO 01, 2006). 

 

 

  Observamos nas declarações dos entrevistados a importância do movimento sindical na 

luta de questões que se referem ao coletivo. Gohn (2001, p. 50) afirma que:  

 

 

A participação dos indivíduos nos processos de elaboração de estratégias e de 
tomada de decisão só irá aparecer na década de 1980, em propostas associadas 
aos movimentos populares, em atuação conjunta com comunidades eclesiais 
de base, oposições sindicais, algumas categorias profissionais do 
funcionalismo público, associações de moradores etc. 

 

 

 O movimento sindical, originado na década de 1980, repercute na atualidade, auxiliando 

o envolvimento dos sujeitos na busca de direitos não atendidos pelo poder público. Mesmo, 

sabendo que todo movimento é um processo, ainda nos deparamos com situações adversas que 

podem comprometer a efetivação dos direitos públicos, como por exemplo, a participação nas 
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decisões de caráter coletivo. Nesse sentido, o movimento sindical pode ser considerado uma via 

da participação para o reconhecimento dos direitos públicos. Dallari (1983, p. 71) é esclarecedor 

quando afirma: 

 

 

A participação em movimentos organizados pode ser, em determinadas 
ocasiões, o modo mais adequado e eficiente de mobilização popular em favor 
de certo objetivo político. O movimento tanto pode visar à defesa de situações 
já conquistadas como pode ser desenvolvido para que certas metas sejam 
atingidas. 

 

 

 Na fala do representante dos professores identificamos que seu envolvimento na 

organização sindical promoveu uma repercussão positiva, no sentido de mobilizar outras 

categorias a participarem do processo de escolha dos membros e implantação do Conselho, bem 

como romper a resistência em relação ao poder público. Segundo Rousseau (1978, p. 31-32):  

  

 

Ora, como os homens não podem engendrar novas forças, mas somente unir e 
orientar as já existentes, não têm eles outros meios de conservar-se senão 
formando, por agregação, um conjunto de forças, que possa sobrepujar a 
resistência, impelindo-as para um só móvel, levando-as a operar em concerto. 
Essa soma de forças só pode nascer do concurso de muitos [...]. 

 

 

 Rousseau (1978) esclarece, ainda, que a soma das forças pode modificar um quadro de 

resistência. No caso particular da implantação do Conselho de Parnamirim/RN percebemos a 

negação do direito à existência do órgão colegiado e a posterior resistência de setores 

organizados da sociedade, ligados à educação. Com isso, a organização de diversos atores 

sociais em torno de um objetivo comum pôde satisfazer um desejo e/ou um direito comum, a 

reivindicação de envolver-se em discussões que dizem respeito à coletividade do Município 

(acompanhamento dos recursos públicos destinados ao Ensino Fundamental).  

 Em outro contexto, a representante dos diretores foi indicada no ano de 2000 (período 

inclusive de registro da Portaria nº. 073/2000 do Gabinete do Prefeito que trata da nomeação dos 
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conselheiros) no final do mandato do Prefeito Raimundo Marciano. Conforme aponta a 

representante dos diretores, a respeito do processo de escolha dos membros do Conselho, este se 

originou da seguinte forma: 

 

 

[...] através de edital de convocação afixado em pontos estratégicos e ofícios 
enviados para as escolas. Através de uma grande assembléia. Mas, eu fui 
indicada pela secretária da época, Ivete. A posse foi na Secretaria Municipal 
de Educação (DIRETOR 01, 2006). 

 

 

 Diante disso, a representante dos diretores fornece declarações que retratam o segundo 

momento de implantação do Conselho, visto este ter sido formado, por força da lei e, 

posteriormente, reconhecido pela Secretaria Municipal de Educação, pelo Prefeito da época, 

tendo sido a representante dos diretores indicada pela Secretária Municipal de Educação. Ao 

término do mandato do Prefeito a Secretária é substituída por outra representante indicada pelo 

atual Prefeito, assumindo a atual Secretária Municipal de Educação que administra a Secretaria 

desde o primeiro mandato do governo de Agnelo Alves (2000-2008). Vale salientar, que o 

segundo mandato do Conselho foi uma prorrogação do primeiro, conforme explica o 

representante dos professores: “No segundo mandato houve uma prorrogação com o 

consentimento da categoria” (PROFESSOR 01, 2006). Ainda podemos ratificar tal declaração 

do professor ao comparar a Portaria nº. 073/2000 do mandato do Prefeito Raimundo Marciano 

com a Portaria nº. 457/2001 do mandato do Prefeito Agnelo Alves, pois ambas tratam da 

nomeação dos conselheiros do primeiro e segundo mandatos. 

 No terceiro mandato dos representantes do Conselho, no ano de 2003, houve a organização 

do processo eleitoral em que a categoria dos professores, funcionários e pais puderam, por meio 

do voto secreto, escolher seus representantes.  

 No que concerne ao processo eleitoral, no mandato ora referido, observemos a tabela, a 

seguir, que mostra a quantidade de votos por categoria. 

 
 

 
 
 



 126
      

 

Tabela 3 – Número de votos do processo eleitoral do Conselho de Controle Social do FUNDEF do 
Município de Parnamirim/RN no ano de 2003 para o mandato (2003-2006) 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (Atas de Reuniões) – Parnamirim/RN (2006). 
 

 Conforme mostra a Tabela 3 o total de professores do ano de 2003 era de 563 

(PARNAMIRIM, 2004) para 113 votantes, ou seja, apenas 20,07% dos docentes votaram. Com 

a categoria dos funcionários, ocorre, também, uma baixa participação, pois tem-se apenas 74 

votantes, para um montante de 380 servidores (PARNAMIRIM, 2004), perfazendo, pois, um 

total de 19,47% de votos. O percentual de votantes da categoria dos pais, também apresenta um 

total baixo, porém torna-se difícil avaliar a correlação pais e alunos, uma vez que pode haver 

pais com mais de um filho matriculado nas instituições escolares da rede municipal. 

Verificamos que o número de matrícula do ano de 2003, na rede municipal, foi de 19.400 alunos 

(PARNAMIRIM, 2004). 

 Ao observar os percentuais da Tabela 3, constatamos que o número de votantes foi 

bastante inferior ao número total de sujeitos pertencentes a cada categoria, o que significa que os 

candidatos escolhidos não representam a decisão da maioria, um dos elementos constitutivos da 

democracia. Sobre esse ponto, Bobbio (1986, p. 19) argumenta: “[...] a regra fundamental da 

democracia é a regra da maioria, ou seja, a regra à base da qual são consideradas a decisões 

coletivas [...]”.  

 Diante desses resultados podemos dizer que alguns fatores podem ter influenciado o 

baixo percentual de votantes, como por exemplo: falta de divulgação ampla do processo 

eleitoral na comunidade, candidatos não aceitos, falta de mobilização dos candidatos na 

conclamação dos votantes ou outro conjunto de variáveis que interferem no processo. Porém, 

esses fatores não podem ser comprovados, uma vez que não participamos diretamente do 

processo eleitoral.  

 Bobbio (1986, p. 20) ao tratar do processo eleitoral afirma: “[...] é preciso que aqueles 

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

alternativas reais e postos em condição de poder escolher entre uma e outra”. Ao existir no 

processo eleitoral apenas duas opções de escolha identificamos que estas restringem as 

Representantes Candidato A Candidato B Brancos  Nulos Total 
Professores 69 33 03 08 113 
Pais 62 62 00 00 124 
Funcionários 52 19 00 03 74 



 127
      

 

alternativas do eleitorado, logo o candidato vitorioso será titular e o remanescente será o 

suplente. Os conselheiros foram nomeados para o mandato correspondente ao ano de 2003 a 

2005, por meio da Portaria nº 278/2003 do Gabinete do Prefeito Agnelo Alves (RIO GRANDE 

DO NORTE, 2006d). A presidente (Secretária Municipal de Educação) do Conselho fornece 

informações detalhadas sobre como ocorreu o processo eleitoral: 

 

 

A criação do Conselho foi através de uma lei municipal com base numa 
legislação federal que determina que cada município tem que criar o seu 
Conselho. E, aqui não foi diferente com base na lei. O Conselho, inclusive, 
não é novo. Ele já existia na gestão anterior. O funcionamento não se dava 
como é hoje. Na verdade, ele já existia. Quando eu entrei para ser Secretária 
eu já encontrei o Conselho, tumultuado, bastante conflitante com diversos 
problemas de ordem, de desconhecimento das questões da legislação do 
FUNDEF. Contava com maior número do Sindicato. E, o Sindicato já tem 
uma postura apenas de sindicato. Eles esquecem que o papel do Sindicato não 
é só achar que todos os governantes são ladrões. [...] A divulgação na 
comunidade se dá através das reuniões com os diretores. Esses por sua vez 
divulgam nas reuniões de pais, nas reuniões de escolas, nas reuniões de 
planejamentos, no transporte dos professores, no PROBÁSICA, na UVA. 
Onde tem professores existe discussão sobre educação e sem dúvida esses 
assuntos que estão em evidência no momento são divulgados. Mesmo que a 
gente mande que divulgue ou não eles saem pela própria natureza. A escolha 
dos membros se dá de acordo com o que legislação prevê. Cada segmento, 
atualmente é assim, antes não era. Nós implantamos um modelo de escolha 
dos membros do conselho do FUNDEF democrático. Democrático, mesmo, na 
essência da palavra democracia, pois cada segmento escolhe o seu 
representante através da eleição democrática com o voto secreto. O processo é 
aberto e qualquer professor tem direito e deve candidatar-se. A eleição se dá 
dentro de um processo de organização de uma legislação pertinente à 
legislação eleitoral e a posse. Quem dá a posse é o prefeito municipal [...] É 
que cada candidato faz a sua campanha. Ele faz a sua campanha e 
necessariamente ele tem que procurar as pessoas que são da sua categoria. 
Professor procura professor para pedir votos. Pais de alunos procuram pais de 
alunos. Funcionários procuram funcionários. Então, há toda uma corrente e 
acaba que se torna público. Os jornais divulgam, os jornais de circulação do 
Município, também divulgam. Eu comunico nas Secretarias, faço ofício às 
Secretarias. Faço a comunicação, comunico ao Conselho Tutelar [...]. A gente 
faz uma ampla divulgação para os órgãos interessados, isto é, os órgãos que 
têm maior interesse. (PRESIDENTE, 2006). 

 

 

 As informações contidas na fala da presidente não possibilitam compreendermos as 

declarações críticas que apresentam sobre o movimento sindical no Município, contradizem o 
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fato de o Conselho ter passado a existir somente após a organização da categoria em torno da 

reivindicação da criação desse órgão colegiado. Dessa forma, não acreditamos que alguns 

representantes como, por exemplo, o professor do mandato anterior (primeiro e segundo – 

1998/2002) fosse leigo no assunto, haja vista que, em suas declarações, mostra-se consciente da 

necessidade da criação do Conselho no Município.  

 Percebemos que existe uma tensão entre os sindicalistas do Município e o atual 

presidente do Conselho (Secretária Municipal de Educação), pois o informativo da categoria 

tece comentários sobre o terceiro mandato do Conselho da seguinte forma: 

 

 

Depois de uma longa ausência de pessoas comprometidas com a verdadeira 
vigilância dos investimentos do Fundef, por manipulações na escolha dos seus 
representantes, no dia 31 de abril, o Sindicato deu atenção a esta agenda, por 
compreender a necessidade de estar presente numa luta política séria e 
necessária, onde as informações sobre a educação no nosso município fiquem 
transparentes para todos os servidores e a sociedade (SINDICATO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE PARNAMIRIM, 2006, p. 04).  

 

 

 No informativo, o Sindicato demonstra interesse em promover seminários para orientar 

melhor a atuação dos conselheiros33. De modo especial, verificamos que houve um avanço no 

sentido da elaboração do processo eleitoral para que parte do Conselho seja, efetivamente, 

escolhido por cada segmento representativo. Apesar de a concepção de democracia não se 

relacionar somente à questão do voto, esta se configura como um dos meios de expressão de 

decisão da maioria. Segundo Bobbio (1986, p. 18) a definição mínima de democracia deve ser 

entendida como: “um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem 

está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos”. A democracia, nesse 

sentido, refere-se às questões pertinentes ao corpo organizativo de regras que podem representar 

uma decisão coletiva, ou seja, retratam o desejo de muitos em torno de uma decisão. Portanto, 

entendemos que o processo eleitoral pode ser considerado como uma das vias da democracia, no 

sentido mínimo do termo. 

                                                 
33 Referência aos conselheiros da nova eleição ocorrida em 31 de abril de 2006 (quarto mandato). Nesse mandato 
integram o Conselho representantes ligados ao movimento sindicalista local.  
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 Complementando a fala da representante da presidente, a representante dos professores 

descreve o processo de escolha dos membros por meio das eleições: 

 

 

Bem, ela aconteceu, na verdade com a divulgação no seio da escola para que 
cada membro, cada categoria que se interessasse para fazer parte do pleito 
colocado em edital. Em seguida aconteceu. Teve um movimento mais ou 
menos de 15 (quinze) dias que foi para a gente divulgar nossa chapa nas 
escolas.  Divulgamos fazendo visitas às escolas. Deixamos folha de ofício com 
os nossos nomes e a categoria pela qual estávamos concorrendo. Falo isso, 
enquanto categoria dos professores. Em seguida tivemos a eleição direta. 
Exceto a categoria de diretores que já é representante nato e da Secretaria 
Municipal, a presidente. A posse ocorreu de forma coletiva no Gabinete do 
Prefeito, onde a gente assinou o termo de posse e foi formulada uma pasta 
com os representantes do Conselho e as categorias que iriam representar. 
Recebemos um documento com o período de exercício, no caso, de outubro de 
2003 a outubro de 2005 (PROFESSOR 02, 2006). 

 

 

Ao analisarmos a fala da representante dos professores percebemos que, efetivamente, 

o processo eleitoral ocorreu de forma organizada, respeitando os proclames de 

institucionalização em seu sentido formal. No entanto, a representante relaciona a democracia à 

participação, apenas com a organização (inserção de pessoas no processo). De acordo com a 

concepção de Silva (2003, p. 20): “a democracia participativa inova ao ampliar os espaços de 

atuação para além da escolha do governo e ao colocar na agenda política formas de autogestão 

ou de democracia direta, mas conserva o interesse de controle”. Apesar dessa fragilidade a 

democracia participativa conseguiu, ao longo dos anos, promover o desenvolvimento dos 

espaços democráticos não o restringindo apenas ao voto, mas ao envolvimento dos sujeitos em 

questões mais amplas, que dizem respeito à população em geral, como é o caso da implantação 

da eleição no processo de escolha dos representantes no Município de Parnamirim/RN. 

Em outro relato a representante dos funcionários também faz declarações sobre o 

processo eleitoral, afirmando que: 

 

 

A criação do Conselho foi através de eleição. A divulgação foi uma reunião 
que houve no colégio onde eu trabalho, em que a Secretária [...] chegou e 
falou para mim que eu tinha sido indicada para ser candidata a representante 
do servidor. E, estava tendo reunião de diretores aproveitei o momento e fui na 
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sala conversei com diretores, me apresentei e pedi a colaboração deles para 
que fizessem a minha campanha nas escolas. Graças a Deus eu sou muito 
conhecida aqui no Município. Tenho muitas amizades e ganhei a eleição. E 
assim se deu. No dia seguinte foi a eleição. Fui para a Secretaria de Educação 
onde houve a eleição. Passei o dia pedindo voto e me elegi. A nossa posse foi 
no gabinete do prefeito, Senhor Agnelo Alves (FUNCIONÁRIO 02, 2006).  

 

 

 Apesar da implantação do processo eleitoral a representante dos funcionários declara ter 

sido indicada pela Secretária Municipal de Educação, o que pode ter promovido certa orientação 

influenciadora no resultado da eleição, fragilizando o processo democrático. A inserção dessa 

candidata no processo eleitoral pode ser entendida como participação provocada, conforme 

define Bordenave (1983, p. 28): “participação provocada por agentes externos, que ajudam a 

outros a realizarem seus objetivos ou os manipulam a fim de atingir seus próprios objetivos 

previamente estabelecidos”. A candidata a representante dos funcionários não cita em seu 

discurso um desejo e preparo pessoal para representar sua categoria e sim um casuísmo 

(promovido por um agente externo que lhe convida ao cargo) ou mesmo para obter prestígio na 

comunidade em que vive.  

 Dallari (1983, p. 58) é esclarecedor quando diz: 

 

 

Para que uma candidatura seja um modo autêntico de participação política é 
indispensável que o candidato esteja consciente de que o mandato é sinal de 
um compromisso, é o recebimento de um encargo e não de um prêmio, é o 
começo e não o fim de uma etapa de trabalho pelo bem comum.  

  

 

 Diante dessas considerações fica evidente que a inserção dos sujeitos não pode 

apresentar-se apenas como uma forma de ocupar um cargo, considerando-o como um veículo de 

promoção individual (acreditar que é conhecida na comunidade e ganhará a eleição). A 

candidatura deve apresentar-se como um mecanismo capaz de promover uma modificação local 

de acordo com objetivos estabelecidos previamente, ao ter claro o que deve e poderá fazer para 

representar sua categoria.  

 Observemos o relato da representante dos pais, também, sobre a criação do Conselho: 
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Foi através da secretaria de educação e a divulgação eu fiz lá no colégio 
Francisca Avelino. A escolha dos membros, eu fui escolhida pela diretora do 
Francisco Avelino, Alcione. A eleição foi lá na biblioteca da secretaria de 
educação. A posse foi no gabinete do prefeito (PAIS, 2006). 

 

 

 Novamente verificamos que houve a influência de outro sujeito na escolha da 

representante dos pais. Sujeito que mais tarde tornou-se a representante dos diretores 

considerado no Conselho como membro nato, pois é indicada pela Secretária Municipal de 

Educação e, por esse motivo não necessita participar do processo eleitoral. A representante 

dos pais não cita o motivo de sua escolha, nem se, efetivamente, estaria preparada para 

assumir o cargo, pois seu envolvimento decorre do convite de uma diretora. Dallari (1983, p. 

58) assinala que: “[...] é indispensável que o indivíduo só se proponha como candidato se já 

tiver uma boa noção do que poderá e deverá fazer se for escolhido para representar o povo”. 

Podemos ainda analisar o discurso da representante dos diretores citada, anteriormente, pela 

representante dos pais: 

 

 

A criação se deu através da divulgação nas comunidades e em respectivos 
segmentos. A escolha dos membros deu-se por indicação de seus pares, 
efetivada através de eleições. A posse aconteceu de forma oficial no gabinete 
do prefeito Agnelo Alves e o processo eleitoral obedeceu a todos os pontos 
necessários: comissão eleitoral, edital, eleições e posse (DIRETOR 02, 2006).  

   

 

 A representante dos diretores retirou-se do cargo, pois pediu exoneração da direção, 

cedendo o lugar para a suplente. Comparativamente o discurso da outra representante dos 

diretores é comum, quando fala sobre o processo de escolha dos membros:  

 

 

Através da comissão eleitoral por escolha democrática. A divulgação foi feita 
por alguns membros com sua presença em algumas escolas. [...] No gabinete 
do prefeito (DIRETOR 03, 2006). 
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 Em ambos os discursos, notamos a ênfase dada à escolha democrática representada por 

meio do processo eleitoral, considerando apenas a democracia em um sistema político voltado 

ao formalismo. Chauí (2003, p. 141) afirma que: 

 

 

[...] esse conjunto de critérios políticos e sociais configura a democracia como 
uma forma de vida social (cidadania, direito, eleições, partidos, associações, 
circulação das informações, divisão de grupos majoritários e minoritários, 
diversidade de reivindicações, etc.) que se manifesta apenas no processo 
eleitoral, na mobilidade do poder e, sobretudo, em seu caráter representativo. 

 

 

 Neste trecho Chauí (2003) critica a concepção de democracia relacionada, 

primordialmente, ao pensamento liberal. Inclui a democracia apenas como um sistema político 

considerado de forma restrita a postulados institucionais, que comprometem a participação 

efetiva, pois suas condições tendem a conservar a impossibilidade de concretização da 

democracia, que deve ser entendida de modo mais amplo, ao compreender o sentido 

democratizante da participação.  

 Macpherson (1978) é esclarecedor quando defende uma democracia participativa 

conduzindo ao entendimento do caráter democratizante da participação. Segundo Macpherson 

(1978, p. 17) o conceito de democracia liberal “só se tornou possível quando os teóricos [...] 

descobriram razões para acreditar que ‘cada homem um voto’ não seria arriscado para a 

propriedade, ou para a continuidade das sociedades divididas em classe”. A concepção de 

relacionar a democracia apenas como o ato do voto foi perpetuada ao longo dos anos, 

comprometendo os reais processos democratizantes. Diante disso, os sujeitos entrevistados no 

terceiro mandato do Conselho acreditam que apenas a escolha dos representantes por meio do 

voto garante a formação de instâncias democratizantes. No entanto, Macpherson (1978, p. 98) 

assegura: 

  

 

Pode haver muito o que aprender sobre a qualidade de vida da democracia 
examinando-se essas sociedades de contato interpessoal direto, mas isso não 
nos mostrará como uma democracia de participação poderia atuar numa 
sociedade moderna de vinte milhões ou duzentos milhões de pessoas. 
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 Compreendemos que o voto se apresenta como um mecanismo mínimo de 

democratização, em que a participação política sobrepõe-se ao ato eleitoral. A ação de eleger 

representantes é insuficiente. Portanto, torna-se indispensável que os sujeitos acompanhem e 

participem como poder de decisão, pois o elemento voto, neste caso, não possui significativa 

representatividade, e sim as instâncias em que os sujeitos exercem o direito ao voto. Conforme 

Bobbio (1986, p. 19): “Quando se diz que no século passado ocorreu [...] um contínuo processo 

de democratização quer-se dizer que o número dos indivíduos com direito ao voto sofreu um 

progressivo alargamento”. É imprescindível uma discussão mais rebuscada sobre a essência e as 

potencialidades da participação enquanto princípio da democratização.   

 Em suma, podemos dizer que a implantação do Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social do FUNDEF no Município de Parnamirim/RN, apesar das adversidades, 

apresentou um avanço processual dos mecanismos de amplitude de processos democráticos, 

com significativa participação popular. A representatividade do movimento sindical na 

implantação do Conselho representou um expressivo momento de soberania popular (poder de 

produzir uma consciência coletiva em torno de uma causa) com intensa participação na busca de 

direitos, auxiliando a ampliação do processo de democratização. As eleições apresentam-se 

como um instrumento emancipatório, apesar de não haver um número expressivo de votantes (e 

ainda indicação do poder público de membros) que poderiam modificar o quadro de 

representantes do Conselho. De modo geral, a criação do Conselho no Município evoluiu, 

significativamente, e repercutiu de maneira positiva para o entendimento da idéia de 

democratização da sociedade, condicionada à ampliação do processo que se desenvolve no 

âmbito da participação.  

 

3.3 O acompanhamento da aplicabilidade dos recursos do FUNDEF: o que registram as 
atas das reuniões do período de 1998 a 2006 
 
 
 

Ao analisar as atas de reuniões do Conselho percebemos que são registros, os quais 

evidenciam as temáticas discutidas nas reuniões. Representam, pois, documentos políticos de 

valor socio-histórico e cultural. A partir dessa perspectiva as atas de reuniões do Conselho de 
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Acompanhamento de Controle Social do FUNDEF, no Município de Parnamirim/RN 

apresentam a data, quem dirigiu a reunião, quais os representantes participaram, os temas 

abordados, o local onde ocorreram, porém, não informam a forma de convocação. No entanto, 

por meio do relato dos entrevistados identificamos que as convocações se deram de forma 

variada: via telefone, aviso oral, ofício de convocação, marcada em reunião anterior, dentre 

outros.  

O quadro a seguir demonstra a quantidade de reuniões ocorridas durante todo o período 

de atuação do Conselho de Controle Social do FUNDEF no Município, uma vez que há o 

registro de todas as reuniões realizadas, no período de 1998 a 2006. É importante destacar o 

poder executivo municipal, em vigor, do período, pois a implantação do Conselho foi negada no 

primeiro mandato do Prefeito em exercício no poder do período compreendido entre os anos de 

1998 a 2000. 

 

 

Ano Ordinárias Extraordinárias Número de 
reuniões 

1998 02 – 02 
1999 04 – 04 

Prefeito: Raimundo Marciano 
Secretária Municipal de Educação: 

Ivete Ferreira Neves Bezerra de Melo 
 

2000 06 – 06 
2001 06 – 06* 
2002 09 04 12* 
2003 05 02 07 
2004 01 04 05 
2005 02 02 04 

Prefeito: Agnelo Alves 
Secretária Municipal de Educação: 

Delmira Dalva Silva Ferreira 

2006 01 – 01 
TOTAL 37 12 47 

Quadro 1 – Número de reuniões do Conselho de Controle Social do FUNDEF do Município de 
Parnamirim/RN no período de 1998 a 2006 
Fonte: Atas de reuniões – Secretaria Municipal de Educação de Parnamirim (2006). 
* Dentre as reuniões do ano não ocorreu 01 (uma) por falta de quorum. 

 
 

O Quadro 1 mostra que há o registro de 47 atas de reunião, sendo 37 de caráter ordinário 

e 12 de caráter extraordinário. Em termos percentuais podemos dizer que houve 75,5% de 

reuniões ordinárias e 24,5% de reuniões extraordinárias. O percentual de reuniões 

extraordinárias é relevante, após o advento do rateio (relacionado à redistribuição dos recursos 

financeiros do FUNDEF), devido à necessidade de um maior número de reuniões para decidir 
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quem tem direito a recebê-lo. Observamos a freqüência com que ocorrem as reuniões e 

constatamos que, no ano de 1998, foram realizadas 02 (duas); em 1999, 04 (quatro); em 2000, 

06 (seis); em 2001, 06 (seis). Cabe destacar que o número mais expressivo de reuniões incidiu 

no ano de 2002 com 12 (doze) reuniões. Para melhor esclarecimento tecemos uma descrição 

sucinta dos assuntos registrados nas atas, ano a ano. 

No ano de 1998 houve apenas 02 (duas) reuniões, sendo que a primeira contou com 08 

(oito) participantes e a segunda com 06 (seis). De um modo geral, as reuniões foram realizadas 

em um intervalo de 06 (seis) meses, comprometendo os estudos empreendidos no primeiro 

encontro. Desse modo, durante o primeiro encontro desenvolveu-se uma discussão sobre a Lei 

nº. 9424/96 (BRASIL, 2006b) e o processo de aplicabilidade dos recursos. Apesar do intervalo 

entre as reuniões, as discussões possibilitaram enfatizar os mecanismos para realizar o 

acompanhamento dos recursos, bem como evidenciaram a importância das reuniões mensais, o 

acompanhamento dos recursos e a elaboração do calendário de reuniões. Além do mais, os 

conselheiros puderam analisar a prestação de contas de janeiro a setembro. Percebemos que não 

houve uma sistemática apreciação dos recursos devido à falta de reuniões mensais, fato que 

poderia resultar no efetivo acompanhamento dos recursos. Por conseqüência, também, a falta do 

calendário de reuniões compromete o envolvimento (devido à incerteza dos encontros), bem 

como uma seqüência nas análises dos recursos para que estes se tornem profícuos.  

 Em 1999, foram realizadas apenas 04 (quatro) reuniões. A primeira em 19 de janeiro, da 

qual participaram 09 (nove) representantes, sendo nesta ocasião analisados os balancetes do ano 

de 1998. Com a apresentação pela presidente (Secretária) e apreciação dos conselheiros, as 

contas foram aprovadas pelo fato de eles considerarem haver lisura na aplicabilidade dos 

recursos. Após, 06 (seis) meses, melhor dizendo, em 21 de julho de 1999, houve outra reunião. 

Nesta, os conselheiros discutiram a importância do acompanhamento dos recursos, a presidência 

do Conselho fez um questionamento acerca da atuação do Sindicato nas eleições, foi realizado o 

estudo do PRASEM, proposta a abertura das reuniões ao público e a formação da comissão para 

a elaboração do Regimento Interno. 

 Da última reunião do ano, realizada em 05 de novembro de 1999, participaram 09 (nove) 

representantes, inclusive o Secretário Municipal de Finanças de Parnamirim/RN, Sr. Homero 

Grec Cruz. No início ocorreram informes gerais tais como: ofício enviado à Secretária de 

Municipal de Administração e Finanças (requerendo o esclarecimento sobre a prestação de 



 136
      

 

contas); divulgação da prestação de contas pelo Tribunal de Contas do Estado; recebimento do 

material do PRASEM para estudos (conselheiros afirmam que o número de exemplares é 

insuficiente); convênio com as Universidades (cursos de formação docente); e a relevância de 

registrar nas atas a prestação de contas para ciência de todos os interessados. Registrou-se em 

Ata o descontentamento de um dos membros, assim demonstrada: 

 

 

[...] colocou que esta prestação de contas é muito solicitada por todo mundo, 
sabendo que se trabalha com lisura, mas, que precisa ter conhecimento para 
que se possa defender, pois o pessoal deseja saber números e às vezes somos 
colocados em situação difícil por falta de conhecimento relembrando o 
ocorrido com Dona Ivete quando foi solicitada sua presença na Câmara dos 
Vereadores para esclarecimentos (PARNAMIRIM, 1999, p. 05). 

 

 

Diante de tal registro observa-se a falta de esclarecimento por parte da presidente para 

repassar as informações acerca da aplicabilidade dos recursos para os conselheiros, como 

também a necessidade de depender, freqüentemente, da presença do Secretário de 

Administração e Finanças para o fornecimento dos dados. De acordo com o registro das atas 

poder-se-ia dizer que o ambiente era hostil e de desconfiança, revelado no momento em que os 

conselheiros são questionados e foi solicitada a presença da presidente (Secretária) na Câmara 

Municipal. Por último, os membros do Conselho assinaram os documentos da prestação de 

contas. O Secretário prestou esclarecimentos acerca dos balancetes e sobre a forma como os 

conselheiros podem ter acesso aos documentos (deve encaminhar ofício à Secretaria de 

Finanças). Vale salientar que o período referente aos anos de 1998 a 1999 não possui uma 

portaria que regulamente o Conselho, diferentemente dos anos posteriores.  

 No ano de 2000 houve um total de 06 (seis) reuniões, sendo este o último ano do 

mandato do Prefeito Sr. Raimundo Marciano. A primeira reunião do ano, realizada em 24 de 

março de 2000, contou com a presença de 05 participantes, tendo como pauta: prestação de 

contas de janeiro a julho, término do mandato dos conselheiros e leitura do documento 

encaminhado pelo presidente do sindicato acerca da integração de 02 (dois professores) no 

Conselho. No segundo encontro do ano de 2000, dia 30 de março estavam presentes 07 

participantes, destacando-se a presença do Sr. Homero Grec Cruz Sá (Secretário Municipal de 

Administração e Finanças). Nessa reunião, houve a exposição dos balancetes do ano de 1999, 
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pelo Secretário citado. Ele relatou que de janeiro a dezembro foram aplicados 100% dos 

recursos do FUNDEF, sendo 60,12% para pagamento de professores, 39,75% destinados a 

reformas nas escolas e 0,13% para investir em ações diretamente voltadas aos alunos. O 

Secretário esclarece que os recursos do FUNDEF só deverão ser gastos com professores em 

exercício e que os demais (Secretaria e apoio) são excluídos. Enfatiza, ainda, a aquisição de 

automóveis com recursos do FUNDEF, afirmando que o combustível não é pago com tal 

recurso. O Conselho apenas ratifica as contas apresentadas pelo Secretário.  

 Passados 06 meses e contando com a participação de 05 representantes, é realizada, no 

dia 06 de outubro de 2000, uma reunião cuja pauta refere-se à atuação dos conselheiros, à forma 

de gerenciamento dos recursos e à convocação e composição da comissão de fiscalização do 

FUNDEF, sendo esta responsável pela elaboração da minuta do Regimento Interno. Verificamos 

que os conselheiros necessitam, continuamente, do Secretário para explicar a consistência dos 

dados apresentados nos balancetes. O representante dos professores solicitou á Secretaria 

Municipal de Administração e Finanças uma cópia dos balancetes do ano de 1998, para exame 

criterioso dos dados. Tal solicitação presume que o Conselho supõe que haja uma possível 

irregularidade e, para tanto, pretende realizar uma análise mais apurada.  

 No quarto encontro, dia 06 de novembro de 2000, havia 08 participantes, além da 

presença de outro Secretário Municipal de Administração e Finanças, José Maria da Silva. Ele 

realizou explanações sobre a prestação de contas e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os 

conselheiros, por sua vez, fizeram algumas solicitações: o representante dos funcionários 

solicitou esclarecimentos sobre o terço de férias referente ao ano de 1999; representante dos 

professores pediu cópia das portarias de nomeação dos respectivos conselheiros; o representante 

dos pais requereu a apresentação oficial dos balancetes de 1998 e 1999 com suas respectivas 

prestações de contas. Além disso, houve discussões sobre o Regimento Interno "sendo 

deliberado novo encontro de caráter extraordinário, marcado para o dia 25 de novembro de 

2000, às 17h00min, com a finalidade de aprová-lo” (PARNAMIRIM, 2000).  

 No quinto encontro, dia 11 de dezembro de 2000 estavam presentes 06 (seis) 

participantes. A reunião foi dedicada, exclusivamente, à aprovação do Regimento Interno. No 

entanto, a ausência de alguns membros permitiu que os conselheiros presentes deliberassem 

uma nova data para maior legitimidade na aprovação, definindo-se o dia 18 de dezembro de 

2000. Os registros mostram que, realmente ocorreu a reunião de aprovação na data prevista e, 
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por unanimidade, todos foram favoráveis. Por último, foi marcada uma reunião de encerramento 

do ano para o dia 21 de dezembro de 2000, porém, não há registros sobre a ocorrência dessa 

reunião.  

 Após 06 meses de mandato do novo Prefeito Agnelo Alves e da Secretária Municipal de 

Educação ocorreu o primeiro encontro do ano, no dia 08 de maio de 2001. Esse encontro foi 

registrado na Ata com a apresentação dos representantes de cada segmento e a posse da 

presidente, a Secretária Municipal de Educação. Registra-se a presença do contador da 

Prefeitura Municipal, Sr. Wivel, que expôs as informações técnicas referentes à prestação de 

contas e Lei de Responsabilidades Fiscal. A presidente apresentou os relatórios de receitas e 

despesas do primeiro trimestre do ano em curso. O contador complementou os dados, mostrando 

um extrato (na ata não consta à data deste extrato) com informações do ano de 2000. Ocorreram 

questionamentos do representante dos professores: João Bosco "[...] afirma que só assinaria o 

parecer relativo à prestação de contas de 2000 mediante a apresentação de notas fiscais e 

documentos necessários para comprovação dos gastos" (PARNAMIRIM, 2001, p. 11). Ainda, o 

conselheiro afirma que não houve reunião anterior, devido aos membros não terem sido 

avisados. Verificamos a postura crítica do professor em não se submeter aos interesses do poder 

público não tendo receio de expor sua opiniões e reivindicações. A reunião foi encerrada após a 

aprovação do calendário de reuniões, sendo definida uma data específica para as reuniões que 

seriam realizadas no segundo dia útil de cada mês, às 16 horas. A atitude dos conselheiros pode 

viabilizar as ações desenvolvidas no Conselho para tornar o acompanhamento dos recursos um 

processo sistemático.  

 Compareceram à reunião do dia 19 de junho de 2001 apenas 05 participantes. 

Inicialmente, foi feita a entrega da cópia da Portaria nº. 457/2001 G.P. que trata da nomeação 

dos membros do Conselho e os balancetes referentes aos meses de março a abril. Houve 

discussão sobre a recomendação no Boletim Oficial de Parnamirim (datado do dia 25 de março 

de 2001) que defendia a premiação dos professores que não tivessem faltas. O representante dos 

professores, Sr. João Bosco entrega à presidente do Conselho a reivindicação dos professores, 

referindo-se a uma proposta de elaboração do Plano de Cargos e Salários do Magistério, bem 

como questões pertinentes à melhoria salarial e pagamento do rateio (PARNAMIRIM, 2001). A 

presidente recomenda que: “[...] ele faça a solicitação oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito” 

(PARNAMIRIM, 2001, p. 21). Do mesmo modo, o professor citado anteriormente, responde 
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que: “o fará e acrescenta o comentário de que caso não seja atendido levará à justiça para que o 

obrigue a pagar” (PARNAMIRIM, 2001, p. 21). Certamente, o professor refere-se à 

complementação salarial de acordo com a formação dos professores. Por fim, houve propostas 

de revisão do calendário de reuniões e algumas informações sobre o Probásica.  

 Na reunião do dia 30 de julho de 2001 estavam presentes 06 (seis) representantes, sendo 

registrada a ausência da categoria dos pais. De acordo com registros a presidente argumentou: 

"ao fato dos representantes dos pais estarem ausentes durante as todas as reuniões do ano de 

2001, propondo a substituição do mesmo" (PARNAMIRIM, 2001, p. 22). Percebemos que a 

atitude da presidente expõe sua preocupação com o funcionamento do Conselho, uma vez que 

poderia ser indiferente a ausência de um membro. Na reunião, a presidente entrega as respostas 

dos ofícios direcionados ao Conselho na seguinte ordem: 

 

 

Ofício n 0001/2001: 1) Portaria de nomeação dos representantes do Conselho 
Municipal de Educação; 2) Cópia dos documentos da conta do FUNDEF 
referente ao período respondido pelo Ofício n 169/01 de 1998 a 2000; 3) 
Cópia das leis 9.424/96 (Lei Federal que regulamenta o FUNDEF) e da Lei 
Municipal n 943/97 (institui o Conselho do FUNDEF); 4) Ofício S/n 2001 
(08.06.01) solicita a cópia da documentação referente à receita e despesa da 
conta do FUNDEF do ano de 2001 (PARNAMIRIM, 2001).  

 

 

 Para finalizar, a presidente afirmou ao representante dos professores (Sr. João Bosco) 

que as informações solicitadas por ele à Secretaria haviam sido entregues em reuniões 

anteriores. Ao analisar a pauta dessa reunião verificamos o intenso envolvimento do 

representante dos professores na busca de informações e ainda nas discussões acerca dos 

diversos assuntos relacionados à educação dentre os quais: amigos da escola, merenda escolar, o 

PROLER e a melhoria salarial.  

 A reunião que seria referente à terceira do ano de 2001, dia 17 de setembro, contou 

apenas com 02 (dois) participantes, a qual por falta de quorum, foi encerrada. O suplente da 

presidente ficou responsável de encaminhar a correspondência protocolada aos senhores 

conselheiros, dando-lhes ciência da próxima reunião, a ser realizada no dia 09 de outubro de 

2001 às 16h00min. Portanto, sem a realização da quarta reunião, estando presentes 06 (seis) 

participantes. A primeira contou com a presença do representante dos pais, Sr. Donizete 
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Aparecido Werke. A presidente prestou esclarecimentos sobre diversas temáticas tais como: 

"[...] indicação dos professores para compor o Conselho do Bolsa Escola, bem como a 

destinação dos Recursos do Recomeço para a EJA, especificamente, para os cursos de formação 

continuada, reprodução de material didático, merenda dos alunos e contratação dos professores 

para atuar na EJA" (PARNAMIRIM, 2001, p. 18). A presidente informou, também, que o 

Regimento encontrava-se na Assessoria Jurídica e, por último, apresenta os balancetes do mês 

de junho e o relatório de agosto sobre a aplicabilidade dos recursos do FUNDEF.  

 No decorrer desta reunião o representante dos professores solicitou conhecer o material 

que gerou a despesa da educação municipal, no entanto, o representante dos pais foi contra a 

solicitação, pois o documento é assinado pelo contador da Prefeitura. Tal fato demonstra que o 

representante dos pais não se empenha de modo efetivo no acompanhamento da distribuição dos 

recursos. O argumento utilizado pelo representante dos pais, que não comparece às reuniões, 

convenceu o grupo e a solicitação do representante dos professores foi negada. Tal fato pode 

comprometer a atuação do Conselho no próprio acompanhamento ao permitir o 

desconhecimento (aprofundamento) das questões contábeis. Ao término da reunião o suplente 

da presidente apresentou informes sobre os temas abordados no II Encontro de Conselheiros do 

FUNDEF, realizado pelo PRASEM, evidenciando: as funções do Conselho, novas atribuições a 

partir do ano de 2001, a forma de analisar os recursos gastos pelas prefeituras.  

 À quarta reunião, 31 de outubro de 2001, estavam presentes apenas 04 (quatro) 

participantes, fato que tornou o período e as discussões restritas, e até mesmo, conflitantes. 

Inicialmente, a presidente entregou a documentação relativa aos meses de junho e agosto para 

apreciação. Posteriormente, o representante dos professores colocou em pauta questões tais 

como: "Auxílio estudante, terço de férias, incorporação do abono, Plano de Cargos e Salários 

Aprovado e reformulação do Plano de Carreira do Magistério” (PARNAMIRIM, 2001, p. 21). 

No entanto, a presidente questionou as solicitações do representante dos professores, 

argumentando que os recursos do FUNDEF, gastos com pagamento do pessoal, não poderiam 

ultrapassar 60%, pois contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal. A reunião foi encerrada com a 

discussão de outros temas como o rateio do FUNDEF e a necessidade de treinamento dos 

conselheiros. A última reunião do ano foi realizada no dia 05 de dezembro de 2001. Como na 

vez anterior, somente, 04 participantes encontravam-se presentes. A presidente entregou a 

análise dos relatórios dos meses de julho a outubro para a apreciação dos conselheiros. O 
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representante dos funcionários, Sr. Luis Magno questionou o fato de, nos extratos bancários, não 

constar o timbre do Banco do Brasil.  

 O ano de 2002 foi marcado por sucessivas reuniões 12 (doze) no total, pois 01 (uma) não 

ocorreu por falta quorum, estando presentes apenas 02 representantes. A primeira reunião do 

ano de 2002, de caráter extraordinário, ocorreu no dia 28 de fevereiro, e contou com a presença 

de 06 participantes, sendo registrada a ausência do representante dos pais. Houve discussão 

sobre a contratação de veículos, apresentação da prestação de contas do Programa Recomeço. 

Além disso, o representante dos professores fez um relevante questionamento: "Cobrança pelo 

Sr. João Bosco, do Regimento Interno do Conselho, enfatizando sua importância para o bom 

funcionamento" (PARNAMIRIM, 2002, p. 26). De acordo com os registros analisados o 

conselheiro representante dos professores está em constante atuação, requerendo uma melhor 

organização e funcionamento do Conselho, visa, pois, o seu amparo legal.  

 Após (02) meses, no dia 30 de abril de 2002, realizou-se outra reunião, estando presentes 

05 participantes. As discussões foram originadas, inicialmente, sobre as reformas das escolas, 

bem como análise dos balancetes do FUNDEF. Foram apreciados os meses referentes a outubro 

até dezembro de 2001, e janeiro a dezembro de 2002. Na ocasião foram apresentadas as 

informações em resposta ao memorando nº. 171/02, fornecidas pelo contador da prefeitura Sr. 

João Maria. A presidente expôs o projeto de aumento salarial.  

 No mês seguinte houve uma reunião de caráter extraordinário, no dia 15 de maio 2002, 

com 06 participantes. No decorrer do encontro foram feitas a leitura e discussão do Art. 7º da 

Lei nº. 9.424/96. Refletiram sobre o impasse do uso dos 60% dos recursos do FUNDEF (no 

mínimo ou no máximo) e conhecimento do caderno nº. 03 do PRASEM. Os conselheiros, 

também, discutiram sobre o rateio do FUNDEF no exercício de 2000 e 2001, e verificaram os 

prováveis profissionais que deveriam recebê-lo. Diante desse fato, bastante polêmico, chegam a 

um consenso e decidiu-se que a Assessoria Jurídica somente seria consultada sobre: 

"professores que se encontravam na perícia médica na época, em licença especial; professores 

que se encontravam em licença para cursos”. Essa reunião foi dedicada a estudos sobre a 

legislação (Lei nº. 9.424/96) e ao caderno nº. 03 do PRASEM, embora o Conselho esteja há 02 

(dois) anos, em exercício.  

 Ainda, no mês de maio, mais precisamente, no dia 23 de maio, houve outra reunião. 

Participaram 09 (nove) membros, estando presentes 02 visitantes, representantes do Sindicato 
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dos professores. Desencadeou-se uma discussão sobre o direito dos professores da Educação de 

Jovens e Adultos – EJA receberem o rateio, bem como informes sobre o Projeto da EJA – 

PROEJA. A partir dessas discussões ficou decidido que cada conselheiro deveria pesquisar 

sobre como inserir os professores da EJA no rateio do FUNDEF. Por fim, houve a leitura de um 

trecho do livro com informações do FUNDEF, adquirido no II Encontro para conselheiros.  

 Ocorreu outra reunião, no dia 18 de julho de 2002, da qual participaram 07 (sete) 

conselheiros, incluindo, novamente, um representante dos pais. A reunião foi iniciada pela 

presidente, expondo os nomes dos professores que atuam no ensino fundamental. Apresentou 

informes de recursos e de ações da Secretaria Municipal de Educação tais como: "consulta feita 

ao Município de Natal acerca do pagamento ou não da EJA com recursos do FUNDEF; proposta 

do pagamento do rateio do saldo de R$ 120.000,00 relativo ao ano de 2000; Semana dos 

Parâmetros Curriculares; Programa Recomeço. Até dezembro de 2002 o Município receberá R$ 

439.500,00 e já programou duas ações para desenvolver, de imediato: compra de merenda para a 

EJA; impressão do livro didático; Resolução do FNDE nº. 009 (13.03.02); pedido de 

informações sobre o quantitativo dos professores que vão receber o rateio referente ao ano de 

2000” (PARNAMIRIM, 2002, p. 32-33). Concluindo, podemos dizer que esta reunião foi, 

preferencialmente, dedicada a discutir sobre o rateio (sobra) do FUNDEF e as aplicações dos 

recursos para manutenção do ensino fundamental.  

 Na reunião do dia 23 de julho de 2002 estavam presentes apenas 05 (cinco) participantes. 

Inicialmente, a presidente apresentou a quantidade de professores (509) que receberiam o rateio 

relativo ao ano de 2000, respondendo ao compromisso firmado na reunião anterior. Expõe, para 

conhecimento, as diretrizes do Censo escolar (2001), a Resolução nº. 09 sobre o Programa 

Recomeço, bem como a Portaria de nomeação da equipe responsável pelo Programa. 

Na reunião do dia 31 de setembro de 2002, com a presença de 05 (cinco) participantes, 

ocorre a deliberação de decisões significativas, particularmente, no que concerne à distribuição 

do rateio realizado no ano de 2000 (referente ao governo anterior, pois não era devidamente 

repassado).  A reunião do dia 02 de outubro de 2002 contou, também, com a presença de 05 

(cinco) participantes. Teve caráter extraordinário devido à necessidade de apresentação de 02 

(dois) processos solicitando o rateio do ano de 2000, e os conselheiros discutiram sobre o rateio 

do ano de 2001. Assim, foram contemplados 563 professores com um montante de R$ 

1.073.728,20 (um milhão, setenta e três mil setecentos e vinte e oito reais e vinte centavos).  
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No dia 16 de dezembro de 2002, em reunião extraordinária, os 06 (seis) conselheiros 

participantes apresentaram o resultado das apreciações feitas pelos membros do Conselho, 

responsáveis pelos processos dos professores que solicitaram sua participação no rateio do ano 

de 2001, e discussão sobre uma denúncia feita pela Sra. Josineide Moura Marinho, porém, não 

há esclarecimentos nas Atas sobre o teor dessa denúncia. Em seguida, foi posta em votação a 

proposta da eleição dos novos Conselheiros para início do ano de 2003 (aprovada por 

unanimidade).  

Na reunião do dia 28 de março de 2003 havia 05 (cinco) participantes. Inicialmente, os 

conselheiros realizaram a leitura das atas anteriores. A presidente (Secretária) salienta a 

necessidade de estudo e adequação do Regimento Interno do Conselho devido à proximidade 

das eleições. O representante dos professores questionou o fato de os professores estagiários 

receberem recursos do FUNDEF. A presidente, imbuída da função de Secretária, afirmou que 

não recebiam. O Conselho deliberou que as reuniões ordinárias ocorressem no penúltimo dia de 

cada mês. Em reunião subseqüente, dia 14 de maio de 2003, em reunião de caráter 

extraordinário, havia 07 (sete) participantes. Esta visava promover estudos sobre a reformulação 

do Regimento Interno. A presidente sugeriu que os conselheiros seguissem o modelo presente 

na Cartilha do FUNDEF, e o Conselho acatou a sugestão. Um novo Regimento Interno foi 

elaborado considerando as sugestões dos conselheiros e as orientações do documento.  

À reunião do dia 04 de junho de 2003 (ordinária), apresentaram-se 10 participantes, 

sendo 04 ouvintes. Inicialmente, a presidente distribuiu a pauta da reunião aos demais 

conselheiros. Em seguida, houve a análise e aprovação do Regimento Interno. A presidente 

apresentou os demonstrativos financeiros do FUNDEF e do Programa Recomeço, do 1º 

bimestre. Questionada pelo representante dos professores a presidente falou sobre sua viagem a 

Brasília (reunião com o Sr. Ministro da Educação Cristóvão Buarque), onde discutiram a 

proposta do Fundo da Educação Básica – FUNDEB. Na seqüência, a presidente entregou, a cada 

conselheiro, o Manual do FUNDEF 2003, fazendo uma breve apresentação. A presidente se 

defendeu das acusações do Sindicato dos Servidores Municipais sobre a descriminação de 

professores para cursar o PROBÁSICA. Esclareceu que a Fundação Norte-rio-grandense de 

Pesquisa e Cultura – FUNPEC exige o Ato de nomeação, ocorrendo, por esse motivo, a exclusão 

de alguns professores. Por fim, houve o questionamento do representante dos funcionários, Sr. 

Luís Magno: “porque o transporte escolar foi pago no mês de janeiro se as aulas começaram em 
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fevereiro? A presidente não esclareceu bem essa situação e acredita que pode ter sido por falta 

do pagamento, do ano anterior. No entanto, se comprometeu a procurar uma informação 

fidedigna” (PARNAMIRIM, 2003, p. 05). Verificamos que esta reunião foi bastante produtiva, 

pois, os conselheiros tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre o FUNDEF por meio do 

seu Manual e realizar questionamentos pertinentes acerca da aplicabilidade dos recursos. Apesar 

de algumas indagações, não ocorreram respostas convincentes. Em registros posteriores não 

conseguimos encontrar resposta da presidente referente ao questionamento do funcionário.  

Em reunião posterior, no dia 02 de julho de 2003, também, de caráter extraordinário, a 

presidente apresentou a lista com o nome dos professores que fazem jus ao rateio do FUNDEF, 

relativo ao ano de 2002. Foram contemplados 541 professores, cujo valor do rateio, referente 

aos 60%, seria de R$ 1.666.000,00 (um milhão e seiscentos e sessenta e seis mil reais). Sobre 

esse assunto o representante dos funcionários fez o seguinte questionamento: “[...] sobre os 

40%, acrescentando o comentário de que esta dúvida também existiu na discussão sobre o rateio 

de 2001, mas que foi rateado em uma segunda parcela” (PARNAMIRIM, 2003, p. 06). A 

presidente respondeu afirmando que foi esta a informação que recebeu do Secretário de 

Administração e Finanças e, caso o Conselho necessitasse de outras informações deveria fazê-lo 

ao citado Secretário.  

Em 11 de outubro de 2003 ocorreu o processo eleitoral, modificando o quadro dos 

representantes, pois até o momento os conselheiros eram indicados. A primeira reunião data do 

dia 09.12.03, estando presentes todos os representantes do Conselho. Durante a reunião, houve o 

recebimento de documentos e a análise dos mesmos, dentre os quais a Lei nº. 1.183/2003 de 29 

de julho de 2003 que dispõe sobre a estrutura, organização e funcionamento do Conselho do 

FUNDEF, substituindo a anterior, Lei de nº. 943, e o Regimento Interno (PARNAMIRIM, 

2003). A presidente leu um texto Tipologia dos conselheiros, que esclarece o comportamento 

que cada um deve exercer, em seguida, ela solicitou a participação ativa nas reuniões. Discussão 

(dúvidas) sobre a função que os conselheiros irão desempenhar no próximo biênio 2003/2005. 

Por fim, os conselheiros definem que as reuniões acontecerão no último dia útil de cada mês, 

podendo os membros serem convocados, extraordinariamente, para análise dos demonstrativos 

financeiros do FUNDEF, a partir do 4º bimestre. Percebemos a preocupação da presidente em 

discutir com os conselheiros a necessidade de uma participação ativa para o bom funcionamento 

do Conselho.  
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Na reunião do 28 de abril de 2004, em caráter extraordinário, ocorreu a análise dos 

balancetes do FUNDEF, referente ao 6º bimestre do ano de 2003; leitura das solicitações feitas 

pela Promotora de Justiça (Ofício nº 0309/04); e resposta do Exmo. Sr. Prefeito Agnelo Alves 

(Ofício nº 109/04); leitura do ofício da Promotora de Justiça nº 360/04 com o objetivo de apurar 

informações sobre o rateio do FUNDEF, referentes aos anos de 2000 e 2001. A presidente 

apresentou o número de professores convocados em Concurso Público. Por último, a houve 

análise do Relatório Oficial do Censo do ano de 2003, enviado pelo MEC – Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Os conselheiros levaram um certo 

tempo para o estudo do documento, uma vez que possui a linguagem voltada para os termos 

jurídicos e contábeis. Não houve nenhum questionamento (PARNAMIRIM, 2004, p. 11). 

Verificamos a dificuldade dos conselheiros para analisar os registros contábeis. 

O Conselho reuniu-se no dia 24 de agosto de 2004, em caráter extraordinário, para a 

análise de 03 (três) requerimentos de professores que solicitaram a inclusão no rateio, referente 

ao ano de 2003. Após o ano de 2003 percebemos o aumento de reuniões extraordinárias para 

análise de requerimentos sobre o direito ao rateio, sendo a análise contábil colocada em segundo 

plano.  

As reuniões subseqüentes, dos dias 25 de agosto de 2004 e 17 de janeiro de 2005, ambas 

extraordinárias, resumiram-se, principalmente, à análise de requerimentos para inclusão de 

professores ao rateio (parecer favorável para uma professora), análise de demonstrativo sintético 

e elaboração do parecer para a execução financeira. O esforço do Conselho relaciona-se, 

primordialmente, à distribuição do rateio o que exige contínuas reuniões extraordinárias. 

Possibilita, no caso, que a prática de análise contábil não seja contínua.  

Em reunião do dia 21 de março de 2005, em caráter ordinário, os conselheiros 

analisaram a prestação de contas do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), do ano 

de 200434. Além do mais, discutiram sobre a utilização dos recursos que financiaram a 

modalidade de ensino EJA no que concerne à: “formação continuada de docentes, contratação 

temporária de professores, aquisição de livros didáticos, merenda escolar, Kit básico do aluno e 

custeio de até 50% dos recursos que serão destinados ao pagamento de professores do quadro 

permanente” (PARNAMIRIM, 2005, p. 16). A partir das análises dos balancetes, os 

                                                 
34 O Manual de Orientação do FUNDEF (2003, p. 40) inclui como atribuição do Conselho: “acompanhar e 
controlar a aplicação dos recursos do Programa RECOMEÇO (Educação de Jovens e Adultos)”. 
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conselheiros constataram a lisura na aplicação dos recursos e aprovaram as contas.  

As três últimas reuniões registradas nos dias 11 de julho de 2005, 10 de novembro de 

2005 e 10 de janeiro de 2006 resumem-se: à análise da lista de professores do quadro (novos 

concursados) que receberam o rateio em 2004. O valor rateado com 657 professores, 

correspondente a sobra de 2005, foi de R$ 2.047.610,89 (dois milhões quarenta e sete mil 

seiscentos e dez reais e oitenta e nove centavos), o dobro do valor distribuído no ano anterior; a 

análise de balancetes e a necessidade de organizar novas eleições35, estabelecendo a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação na definição dos critérios. Nesse período, 

os membros participantes do Conselho se encontravam com o mandato expirado, pois a sua 

vigência era até outubro de 2005, ocorrendo a necessidade de novas eleições. 

Em síntese, verificamos no registro das atas que no primeiro e segundo mandatos (1998-

2003) havia questionamentos de alguns conselheiros acerca dos recursos, enquanto que o 

terceiro (2003-2006) mostrou-se mais conivente com os temas lançados, principalmente, pela 

presidente. Nesse sentido, por meio da análise das Atas verificamos que, nos primeiros anos de 

formação do Conselho, havia uma perspectiva bem mais questionadora das ações públicas. É 

relevante ressaltar a relação da participação como conquista e o fenômeno do poder na defesa 

dos direitos coletivos. Demo (2001, p. 22) é esclarecedor quando afirma: 

 

 

 

Esse modo certamente cru de colocar as coisas é proposital, com o intuito de 
ressaltar os condicionamentos concretos do fenômeno do poder. Mais que 
boas intenções, vale a realidade. [...] a redução da desigualdade só pode ser 
fruto de um processo árduo de participação, que é conquista, em seu legítimo 
sentido de defesa de interesses contra interesses adversos.  

 

 

Diante dessas análises, podemos dizer que o primeiro mandato foi marcado pela intensa 

presença do Secretário de Administração e Finanças do Município, fato que demonstra a 

centralização das informações, controle, poder de decisão e autonomia no gerenciamento dos 

recursos do FUNDEF na Prefeitura, tendo a presidente pouca informação e controle dos 

                                                 
35 O novo processo eleitoral ocorreu no dia 31 de março de 2006, sendo configurado o quarto mandato do Conselho 
no Município de Parnamirim/RN. 
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recursos. No segundo mandato aparecem discussões bem mais abrangentes como o Plano de 

Cargos e Carreiras e distribuição mensal do rateio apesar de não serem atribuições do Conselho. 

Certamente, por estar relacionado ao fato de o Município não possuir um Conselho Municipal 

de Educação o que permitiu o acúmulo de atribuições para o Conselho do FUNDEF na defesa 

dos anseios de diversas categorias, por exemplo, a dos professores.   

Percebemos, pela análise das atas, que o representante dos professores do primeiro e 

segundo mandatos sempre apresentou sugestões e reivindicações para a classe. Outro ponto 

observado foi o número de reuniões extraordinárias para se definir quais e quantos profissionais 

da educação deveriam receber o rateio. Com este torna-se mais difícil, ainda, analisar os 

recursos, conforme indicam os professores em seus relatos, contemplados, posteriormente. 

Apesar do estabelecimento de um calendário de reuniões verificou-se que, nem sempre, este foi 

cumprido, conforme o estabelecido no Regimento Interno que impõe reuniões mensais. Várias 

destas reuniões estavam voltadas para análise contábil, e pouquíssimas com o intuito de 

capacitação e estudos de documentos oficiais.  

 O nível de participação dos conselheiros por mandatos mostra-se inteiramente 

relacionado à quantidade de reuniões, no período de 1998 a 2005, conforme a análise processual 

das Atas de reuniões. Significa dizer que, por excelência, o momento da reunião representa a 

efetiva possibilidade de os conselheiros acompanharem a aplicação dos recursos. As atas de 

reunião retratam, também, a possibilidade dos conselheiros intervirem, fiscalizando a 

aplicabilidade dos recursos, apesar de enfrentarem determinadas dificuldades em contextos 

diversos, no que concerne ao processo de tomada de decisão. Este foi, portanto, o momento de 

se conhecer o processo de implantação e funcionamento do Conselho Social do FUNDEF, no 

Município de Parnamirim/RN desde sua formação inicial, até os dias atuais. Configurou-se, pois 

uma incessante busca para a implantação do Conselho, no ano de 1998, até que de forma 

evolutiva, ocorreu o processo eleitoral, no ano de 2003.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV::  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  EE  PPOODDEERR  DDEE  DDEECCIISSÃÃOO  NNAASS  AAÇÇÕÕEESS  DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  SSOOCCIIAALL  DDEE  

PPAARRNNAAMMIIRRIIMM//RRNN::  AA  CCOOMMPPRREEEENNSSÃÃOO  DDOOSS  CCOONNSSEELLHHEEIIRROOSS  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[...] todo processo participativo acusa marcas próprias, que se aninham 
na subjetividade específica de cada grupo humano, bem como na 
identidade cultural de cada um. Pode-se sempre generalizar em alguma 
extensão, porque o fenômeno político não é caso particular, mas toda 
aplicação generalizada necessita figadalmente de criatividade local. 
Uma coisa é imitar, que é o signo dos medíocres: como não têm idéias, 
parasitam sobre as dos outros. Outra coisa é saber aprender de 
experiências outras (DEMO, 2001, p. 116). 
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44  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  EE  PPOODDEERR  DDEE  DDEECCIISSÃÃOO  NNAASS  AAÇÇÕÕEESS  DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  SSOOCCIIAALL  DDEE  
PPAARRNNAAMMIIRRIIMM//RRNN::  AA  CCOOMMPPRREEEENNSSÃÃOO  DDOOSS  CCOONNSSEELLHHEEIIRROOSS  
 

 

 A participação torna-se um componente essencial de inserção dos atores sociais em 

questões que podem modificar uma realidade social pré-determinada por diversos fatores 

socioeconômicos e culturais, pois na atual conjuntura vivenciamos a formulação e execução de 

políticas no âmbito social, as quais privilegiam a participação como um dos fatores que 

subsidiam a democratização do processo de tomada de decisão. De acordo com Gohn (2001, p. 

57):  

 

O conceito de participação cidadã está lastreado na universalização dos 
direitos sociais, na ampliação do conceito de cidadania e em uma nova 
compreensão sobre o papel e o caráter do Estado, remetendo à definição das 
prioridades nas políticas públicas a partir de um debate público. 

 

 Para a efetivação das proposições de aproximação da relação Estado e sociedade 

presenciamos a expansão de estruturas político-administrativas (órgãos colegiados), dentre as 

quais o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF. Ainda, podemos 

evidenciar a necessidade de intervenção do cidadão nas políticas sociais (caracterizadas, 

particularmente, na década de 1980), como também a própria ação da sociedade em querer 

participar, envolver-se para a intensificação dos processos participativos (GOHN, 2001). No 

entanto, precisamos compreender as diversas dimensões e conceitos da participação em 

contextos mais amplos. Em relação ao conceito de participação, o estudo de Demo (2001, p 18) 

esclarece que: “[...] participação é conquista para significar um processo, no sentido legítimo do 

termo; infindável, em constante vir a ser, sempre se fazendo [...]. Não pode ser entendida como 

dádiva, como concessão, como algo pré-existente”. 

 Assim, neste capítulo, analisamos a participação dos conselheiros por meio de 09 (nove) 

entrevistas, sendo 03 (três) do primeiro e segundo mandatos e 06 (seis) do terceiro mandato 

realizadas com os conselheiros. Verificamos como se deu a participação e a tomada de decisão 

(poder) em reuniões sobre a perspectiva de compreender as motivações, formação para 

participar, classificação de sua participação (ativa, eventual, ou quase não participa), se as 
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decisões são propostas pelos conselheiros, contribuições e dificuldades do Conselho dentre 

outras questões.  

 

 

4.1 Avaliação dos conselheiros: a participação nas decisões em reuniões do Conselho 

 
 

Dentro dessa perspectiva da participação, como processo sócio-histórico cultural, nos 

propomos a analisar a percepção dos membros do Conselho Social do FUNDEF, no Município 

de Parnamirim/RN, de acordo com as ações que desempenham, com a sua participação. O 

entendimento da qualidade da participação de acordo com as percepções dos atores da pesquisa 

nos permitirá indicar a sua concepção sobre essa estratégia política. Portanto, neste primeiro 

momento, são ponderados os resultados das entrevistas com os conselheiros referentes à sua 

participação nas discussões e decisões relativas a vários temas e ao acompanhamento dos 

recursos do FUNDEF, durante as reuniões que aconteceram no primeiro e segundo mandatos, 

do período de 1998 a 2003. 

 

Eventual

Ativa

33,33%

66,67%

 
Gráfico 1 – Avaliação dos conselheiros no que concerne à sua participação nas decisões – primeiro 

e segundo mandatos – 1998/2003 
Fonte: Entrevistas com os representantes do Conselho de Controle Social do FUNDEF. Parnamirim/RN 
(2006). 
 

 

 Ao analisar as informações dos entrevistados no Gráfico 01, vimos que a avaliação dos 

conselheiros foi negativa no que diz respeito à sua participação, pois 66,67% deles classificam 

sua participação como eventual e apenas 33,33% consideram-se ativos. Tais percentuais 
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demonstram o reconhecimento dos membros acerca da fragilidade de sua participação, 

apresentando justificativas variáveis para essa conceituação negativa dos discursos que se 

seguem.   

A partir das falas dos entrevistados identificamos a concepção de participação, incluída 

nos discursos. Primeiramente, evidenciamos as informações fornecidas pelos sujeitos 

pertencentes ao primeiro e segundo mandatos do Conselho. O representante dos professores 

expõe: 

 

 

Eu tenho inclusive dito que fiz a minha parte. Eu me considero bastante ativo. 
No primeiro mandato teve momentos de discussões até fervorosos, onde fui 
ameaçado às vezes. Mas, fiz a minha participação como achei que devia e 
estou satisfeito por isso (PROFESSOR 01, 2006). 

 

 

O relato do representante dos professores mostra que o mesmo atuava criticamente nas 

discussões não se deixando persuadir pelos argumentos de outros membros, ou mesmo ameaças 

ligadas ao poder público local. Ao assumir uma postura crítica diante das discussões, 

provavelmente, incomodou alguns sujeitos que não admitiam a modificação da realidade que 

suprimia, em particular, a atuação da categoria dos professores. Contudo, o representante 

persistiu e rompeu com as estruturas hierárquicas em benefício de sua categoria.  

De acordo com Rousseau (1978, p. 46): “[...] há comumente muita diferença entre a 

vontade de todos e a vontade geral. Esta se prende somente ao interesse comum; a outra, ao 

interesse privado e não passa de uma soma das vontades particulares”. Melhor dizendo, nossa 

interpretação seria de que o conselheiro não limitou sua atuação apenas a assuntos relacionados 

ao interesse próprio e imediato, mas da categoria que representa. Deteve-se em questões bem 

mais abrangentes, de interesse público como, por exemplo, a incessante luta para criação do 

Conselho. Ao ser questionado sobre sua participação o representante dos funcionários reconhece 

que: 
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Eu fui convidado pelo SINDSERP. Foi o SINDSERP que entrou com uma 
ação no Ministério Público para criação desse Conselho e me convidou a 
participar. [...] Não houve eleição no caso. Não foi algo totalmente espontâneo 
(FUNCIONÁRIO 01, 2006). 

 

 

 Percebemos que foi a participação do conselheiro no movimento sindical local permitiu 

que sua inserção no Conselho. Quando ele afirma que sua inserção “não foi algo espontâneo” 

refere-se à necessidade que atribui ao processo eleitoral com envolvimento da comunidade 

escolar na escolha dos representantes, bem como à candidatura espontânea ao pleito. Dessa 

forma, o conselheiro sente a necessidade de haver liberdade tanto de escolha dos candidatos 

quanto de responsabilidade em assumir a candidatura como algo conquistado pelo candidato, 

não sendo apenas conduzido à participação por mero casuísmo. Para Demo (2001, p. 19): 

“Certamente não nos interessa a liberdade que nos querem doar, conceder ou impor, mas aquela 

que nós mesmos construímos, caso contrário, não seria liberdade”.  

 É mister considerar que o conselheiro não apóia o sistema de indicação no espaço 

público, pois defende o envolvimento livre de cada sujeito que esteja disposto a efetivamente 

compor o Conselho. A representante dos diretores, neste mandato, classifica sua participação 

nas reuniões como eventual, talvez seja devido a não ter contribuído para a construção de um 

espaço participativo (não participou do movimento sindical promovido para criação do 

Conselho). A representante dos diretores apresenta a seguinte justificativa: 

 

 

Se dava de forma eventual. [...] Não era uma coisa sistematizada. Era de forma 
eventual. Eventual, porque não era freqüente. Não havia reuniões. Só houve 
umas três reuniões (DIRETOR 01, 2006). 
 

 

 As razões que conduzem à participação poderiam construir um espaço político que, 

efetivamente, envolvesse os sujeitos em processos emancipatórios, lutando por seus direitos e 

assumindo, com responsabilidade, seus deveres. Nesse sentido, a organização de um 

cronograma de reuniões relaciona-se diretamente com a própria atuação e crescimento da 

participação dos membros. Como propõe Bordenave (1983, p. 67-68): “Pode-se dizer, então, 

que a participação tende para a organização e que a organização facilita e canaliza a 
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participação. De fato, a organização não é um fim em si mesma, mas uma condição necessária 

para a participação transformadora”. Vale ressaltar que a organização e o envolvimento dos 

membros são aspectos relevantes que devem orientar as ações do Conselho para uma efetiva 

participação. Apoiados nesse pressuposto, solicitamos que os membros do Conselho 

estabelecessem uma conceituação sobre o envolvimento dos conselheiros no acompanhamento 

dos recursos.  

 Em outro momento realizamos entrevistas com os representantes do terceiro mandato do 

Conselho, fazendo o mesmo questionamento relativo à sua participação. Observemos o Gráfico 

3, a seguir, que expõe a conceituação dos representantes sobre sua participação: 

 

 
 

Ativa

100%

 
Gráfico 2 – Avaliação dos conselheiros no que concerne à sua participação nas decisões – terceiro 

mandato – 2003/2006 
Fonte: Entrevistas com os representantes do Conselho de Controle Social do FUNDEF. Parnamirim/RN 
(2006). 
 

 

 Diferentemente do Gráfico 1, os representantes do terceiro mandato do Conselho 

conceituam sua participação como ativa, representando um percentual de 100% dos 

entrevistados. A avaliação dos conselheiros é positiva, conforme retrata o Gráfico 2, no entanto, 

se faz necessário considerar as justificativas que subsidiam essa excelente conceituação de sua 

participação nas reuniões do Conselho. 

A presidente apresenta um depoimento significativo, sobre o conceito de sua 

participação: 
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Eu sou ativa, eu participo de quase todas as reuniões eu presido. E acredito 
que não deve ser diferente. Se eu presido, preciso estar presente. É que além 
de estar presente em todas as reuniões do Conselho, eu tenho conhecimento de 
causa e não tem subterfúgio em nada. Eu me considero uma presidente ativa, 
viu (RISOS). As reuniões acontecem nas datas previstas, quando a gente 
convoca realmente estão todos participando. Eu acho esse Conselho um dos 
mais ativos no Município. É o Conselho do FUNDEF (PRESIDENTE, 2006). 

 

 

 A presidente em sua fala classifica-se como ativa apenas por estar presente e presidir (ter 

o poder da palavra) em todas as reuniões. E, coloca em segunda importância os conhecimentos 

referentes ao FUNDEF. Do mesmo modo, a representante dos professores nos diz que: 

 

 
Ativa. Por quê? Porque eu estou sempre presente a todas as reuniões. Então, 
como representante da categoria dos professores eu acho que eu não deveria, 
não devo faltar às reuniões porque é de interesse. Segundo, porque eu aceitei o 
desafio de participar e terceiro porque eu sou redatora das atas de reuniões. Na 
verdade, eu não era a redatora, era a representante dos diretores que nós 
elegemos dentro do grupo, no entanto, foi quando ela precisou pedir demissão 
do cargo de diretora na Secretaria e passou a fazer parte do quadro de 
professores. Então, sua representante interina assumiu. A partir dessa 
necessidade eu passei a fazer. Assim, dentro do próprio grupo dizia e a gente 
ia definindo e terminou a gente não definindo muito bem essa função. Mas, eu 
fiquei encarregada de livre espontânea vontade com aceitação do grupo 
participar como redatora das reuniões (PROFESSOR 02, 2006).  

 

 

 Na fala da representante, observamos que a primeira condição para ser ativa é estar 

presente em todas as reuniões e, em outro momento, considera ser importante participar, porque 

é de seu interesse envolver-se no Conselho. Igualmente, a representante dos funcionários relata 

ser ativa: "Porque eu participo de todas as reuniões" (FUNCIONÁRIO 02, 2006). A 

participação, nesse sentido, não pode ser entendida apenas como a presença em reuniões, pois 

restringe a possibilidade de transformação da realidade. Bordenave (1983, p. 20) aponta que: 
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No novo contexto, a participação já não tem caráter consumista atribuída pela 
teoria da marginalidade, mas o de processo coletivo transformador, às vezes 
contestatório, no qual os atores marginalizados se incorporam à vida social por 
direito próprio e não como convidado de pedra, conquistando a presença ativa 
e decisória nos processos de produção, distribuição, consumo, vida política e 
criação cultural. 

 

 

 Com tal concepção, a participação ativa, refere-se ao processo coletivo de conquista que 

pode culminar na transformação de situações por meio da intervenção de atores sociais na 

tomada decisão. "Eis a diferença entre a participação passiva e a participação ativa, a distância 

entre o cidadão inerte e o cidadão engajado" (BORDENAVE, 1983, p. 22). Sobre a qualidade de 

sua participação a representante dos pais também se considera ativa: 

 

 

Porque eu tenho participado das discussões, dos assuntos. Eu acredito que 
todos participando podem mudar mais a educação. Eu participo das reuniões 
sempre evito faltar às reuniões. [...] Para mim significa bom, eu acho bom 
participar. Porque através do Conselho eu fico, assim, mais por dentro da 
educação. [...] Sabendo sobre a verba, sobre os colégios municipais, eu acho 
importante (PAIS, 2006). 

 

 

  A representante dos pais apesar de fazer referência à presença em reuniões, acredita que 

a participação pode modificar a realidade da educação, bem como cita a discussão das temáticas 

em um processo de participação. A primeira representante dos diretores diz: “Eu procuro 

participar da forma mais ativa possível, pela necessidade de que há de prestar conta para 

comunidade escolar educativa e aqueles que me elegeram” (DIRETOR 02, 2006). As 

afirmações da representante não são claras, uma vez que não houve o processo eleitoral para 

diretores, e sim para os representantes dos funcionários, professores e pais, visto que o cargo foi 

assumido mediante indicação da Secretária, pois a representante não se incluiu na eleição. A 

representante dos diretores, que assumiu o cargo, também coloca a presença nas reuniões e as 

discussões como primordiais em sua participação, configurada como ativa. “Porque eu discuto, 

freqüento na medida em que sou convocada. Porque se precisa da presença para que possa 

resolver em relação a questões dos Conselhos” (DIRETOR 03, 2006). 
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 A presença em reuniões, segundo relato dos entrevistados do terceiro mandato, 

apresenta-se como essencial para a participação, de acordo com as informações configuradas 

como ativa por todos. Contudo, Bobbio et al. (1998b, p. 888) afirmam que precisamos 

compreender a participação em três formas ou níveis: presença, a ativação e participação.  

 

 

A primeira forma que poderíamos designar com o termo presença, é a forma 
menos intensa e mais marginal de participação política; trata-se de 
comportamentos essencialmente receptivos ou passivos, como a presença em 
reuniões, [...], situações em que o indivíduo não põe em qualquer contribuição 
pessoal. A segunda forma poderíamos designá-la com o termo de ativação: 
aqui o sujeito desenvolve, dentro ou fora de uma organização política, uma 
série de atividades que lhe foram confiadas por delegação permanente [...]. O 
termo participação, tomado em sentido restrito, poderia ser reservado, 
finalmente, para situações em que o indivíduo contribui direta ou 
indiretamente para uma decisão política. 

 

 

 Dessa forma, não podemos classificar a participação como ativa, considerando apenas o 

aspecto da presença em reuniões. Entender a participação, nessa concepção, significaria dizer 

que os sujeitos que compõem o Conselho, apenas fazem parte e não privilegiaríamos um fator 

essencial que é tomar parte no que concerne às instâncias decisórias (BORDENAVE, 1983). A 

concepção de participação relacionada à presença restringe o processo participativo, pois não 

destaca a característica primordial da participação que é "tomar parte" de forma significativa 

(crítica, responsável e consciente) nos processos decisórios.  

 

 

4.2 O envolvimento dos conselheiros no acompanhamento da aplicação dos recursos 
 

 

 Ao compreender que o Conselho de Controle Social do FUNDEF deve acompanhar a 

gestão dos recursos com o envolvimento do Poder Executivo e entidades de classe (sindicatos 

ou associações de professores, associações de pais e mestres, dentre outras) procuramos 

verificar os mecanismos utilizados para controlar os gastos financeiros. Nesse sentido, 
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consideramos que os conselheiros têm o papel de acompanhar toda a gestão dos recursos (não é 

o gestor ou administrador), seja com relação à despesas ou ao uso dos recursos do FUNDEF. O 

processo de gestão dos recursos carece de um envolvimento efetivo e contínuo dos segmentos 

representativos no Conselho como um todo, uma vez que a transação dos recursos não se 

apresenta de maneira simplória, necessitando de acompanhamento sistemático. No intuito de 

entender as conceituações que os conselheiros atribuem ao seu envolvimento no 

acompanhamento dos recursos, observemos o gráfico a seguir: 
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Gráfico 3 – Avaliação dos conselheiros acerca do seu envolvimento no acompanhamento dos 

recursos do FUNDEF – primeiro e segundo mandatos – 1998/2003 
Fonte: Entrevistas com os representantes do Conselho de Controle Social do FUNDEF. Parnamirim/RN 
(2006). 
 

 

 Os resultados demonstrados no Gráfico 3 permitem constatar que os conselheiros 

apresentam conceituações negativas no que concerne ao seu engajamento nas ações, pois as 

avaliações variam entre Bom (33,33%), Fraco (33,33%) e Regular (33,34%) com percentuais 

muito próximos. Nos discursos, a seguir, podemos perceber que os conselheiros não 

responsabilizam os demais membros por não se envolverem de forma profícua no 

acompanhamento dos recursos. Conceituando como Boa a participação dos conselheiros, o 

representante dos professores relata: 

 

 

Olha, do meu ponto de vista se considerar eu e meu companheiro Pedro, 
sempre nós tivemos uma participação um pouco boa. Eu diria um pouco bom 
e poderia ter sido melhor, poderia ter sido ótima talvez, sei lá. É bom que 
tivesse sido. Mas, tendo em vista aos resultados que ele trouxe a nossa 
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participação foi de boa para melhor, mas deixou ainda um pouco a desejar, 
porque nós não somos totalmente preparados, qualificados para função que é 
uma função muito, assim, melindrosa. Ser fiscal de uma coisa do poder 
público. Você contra o poder público e ele mandando, você tem que ter muitos 
subsídios para convencer, sabe? Tem que ter muitos requisitos que prove. É 
muito complicado (PROFESSOR 01, 2006). 

 

 

 O relato do professor mostra que a articulação entre os representantes permitiria uma 

melhor participação em relação às demais categorias, pois o outro membro citado é seu suplente. 

Quando o conselheiro cita os resultados refere-se à luta da sua classe para a implantação do 

Conselho e a vitória em relação ao rateio. Ainda destaca fatores que comprometem a atuação, 

tais como: a falta de formação dos conselheiros e a dificuldade em fiscalizar o poder público 

sendo ele próprio o “mandante”, sobretudo no interior do colegiado, em que a presidente é a 

própria Secretária de Educação. Tal contradição emana do processo de descentralização36 (no 

que concerne ao compartilhamento de responsabilidades) o qual coloca as decisões próximas 

aos sujeitos que, diretamente, usufruem dos serviços públicos como a educação.  

 Lobo (1990) enumera princípios orientadores do processo de descentralização e destaca 

o controle social como premissa básica desse processo, explicando a contradição presente no 

discurso do conselheiro. Para ele (1990) não faz sentido conceber a descentralização relacionada 

ao poder absoluto do Estado, mantendo incólume, mesmo quando nos referimos às suas 

manifestações em nível regional ou local. Ainda, de acordo com o autor citado (1990, p. 09): 

“[...] Governos estaduais e municipais, como mostra a experiência, podem certamente ser tão 

centralizadores quanto o governo federal”. 

 É a partir dessa concepção que identificamos a importância desse princípio, qual seja, a 

transparência no poder para os agentes governamentais mais próximos da população, 

requerendo que esta seja incentivada a participar do processo. O governo precisa estabelecer 

condições para envolver a população organizada, por meio da criação de verdadeiros 

mecanismos de comunicação permanente. São esses mecanismos que possibilitam à população 

exercer pressões e controle sobre a administração pública descentralizada, o que deve ser aceito 

ou negado pelo governo. No entanto, no caso do acompanhamento do Conselho de Controle 

Social do FUNDEF, ainda convivemos com estruturas político-institucionais burocratizadas, 
                                                 
36 Trata-se de uma política governamental mais ampla de cunho neoliberal. 
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advindas de concepções referentes ao coronelismo e ao fisiologismo37 que, inclusive, tentaram 

negar o direito de formação do Conselho.  

 Essa idéia é claramente defendida por Lobo (1990, p. 09) quando diz que o Estado 

precisa render-se “à participação da população organizada, criando mecanismos político-

institucionais de articulação, canais orgânicos de comunicação constante e aceitando as pressões 

e o controle daí advindos”. O difícil é os governos locais aceitarem essas idéias. Certamente, foi 

com base em tal perspectiva que o Conselho de Parnamirim/RN conseguiu alcançar resultados 

positivos (juntamente com a inclusão do movimento sindical) para ter o direito efetivo de 

envolver-se nesse processo de descentralização – compartilhamento de poder. 

 Visando, ainda, compreender a conceituação dos conselheiros – terceiro mandatos, sobre 

o envolvimento dos demais na fiscalização dos recursos, o Gráfico 4, a seguir, demonstra 

interpretações positivas. 
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Gráfico 4 – Avaliação dos conselheiros acerca do seu envolvimento no acompanhamento dos 

recursos do FUNDEF – terceiro mandato – 2003/2006 
Fonte: Entrevistas com os representantes do Conselho de Controle Social do FUNDEF. Parnamirim/RN 
(2006). 
  

 

 
 O Gráfico 4 mostra uma conceituação diferenciada do primeiro e segundo mandatos, 

pois quando o comparamos com o Gráfico 3, verificamos que apresenta avaliações bem mais 

positivas sobre o envolvimento dos companheiros nas ações do Conselho. De acordo com o 
                                                 
37 Sousa Júnior (2005, p. 11) avalia as formas burocráticas que imperam nos Municípios, interferindo nas ações do 
Conselho do FUNDEF: “[...] a grande maioria dos municípios pequenos convive com formas conservadoras de 
poder local, embora seja verdade que os coronéis não detêm o mesmo poder de tempos atrás. Todavia, seria utópico 
pensar que velhas ou até novas formas de controle das elites não estejam, ainda sendo praticadas”. Apesar de 
Parnamirim/RN não ser um Município pequeno, uma vez que faz parte da grande Natal, conviveu com tal estrutura 
hierarquizante e autoritária. 



 160
      

 

Gráfico 4, 66,67% dos conselheiros acreditam que o envolvimento dos demais é Bom, enquanto 

que 33,33% conceituam como Ótimo. Novamente, nos discursos dos entrevistados 

identificamos razões variadas para justificar o conceito dado, dentre as quais citamos: presença 

nas reuniões, dificuldade em analisar as planilhas contábeis e ausência dos participantes. 

Observemos a fala da presidente acerca do envolvimento dos conselheiros, classificado como 

Ótimo: 

 

 

Ótimo. Eu considero muito bom. Eles são presentes nas reuniões. Eles são 
curiosos para se esclarecer. São pessoas que têm demonstrado muita 
capacidade e compromisso com o papel que exercem, representando os seus 
segmentos (PRESIDENTE, 2006). 

 

 

 No discurso da presidente evidencia-se a presença nas reuniões como um dos fatores 

que mostra o envolvimento dos conselheiros. Bobbio et al. (1998b) argumentam que a presença 

é um elemento insuficiente para classificar a participação dos atores sociais como ativa ou 

mesmo como ótima, conforme aponta a Secretária. No entanto, é notória a vontade dos 

representantes em conhecer melhor a aplicação do FUNDEF, uma vez que não tiveram uma 

formação profícua para sua atuação, necessitando, constantemente de esclarecimentos, 

sobretudo da Secretária.  

 No relato de uma professora – conselheira, verificamos que a falta de uma capacitação 

concernente a recursos fragiliza o envolvimento dos conselheiros. 

 

 

Bom. Porque, na verdade, nós ainda temos dificuldade. Eu digo isso com a 
categoria. E nosso, também, o grupo, eu estou falando por mim, mas como eu 
faço parte do grupo. Eu analiso que nós temos uma certa dificuldade para 
analisar a questão das planilhas dos recursos, os balancetes. Até, por uma 
questão de afinidade com essa área da matemática, contabilidade. Na verdade, 
eu acho que esses são alguns pontos. Nós já tivemos ajuda uns dos outros, 
aqui mesmo dentro do Conselho. Nós pedimos sempre ajuda a um contador 
que tem aqui na secretaria. Ele sempre está nos ajudando, tem um termo que a 
gente não entende, tem um valor, um montante, que foi destinado para recurso 
tal que a gente não entende. Então, a gente está sempre solicitando alguém 
para nos auxiliar, porque o nosso grupo, ou seja, a representação de todas as 
categorias sente dificuldade. Até porque nós somos de outra área. Então, fica 
um pouquinho difícil compreender esses termos. Mas, não ficamos sem 
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resposta, apenas levamos mais tempo que o necessário para analisar tudo 
(PROFESSOR 02, 2006). 

 

 

No transcurso da pesquisa nos deparamos com a falta de preparação para atuação no 

Conselho38. Especificamente sobre o Conselho do FUNDEF, Sousa Júnior (2005) propõe que as 

Secretarias de Educação em seu plano de ação deveriam contemplar uma formação básica de 

técnica de contabilidade e orçamento público para os conselheiros. Inclusive, o Município 

possui o documento do PRASEM (Cartilha do FUNDEF) que poderia ser utilizado para a 

realização de oficinas de formação aos membros do Conselho.  

A representante dos funcionários considera o envolvimento dos conselheiros como Bom 

devido à falta de alguns participantes. Relata que: “Bom, porque os assuntos que surgiam 

decidimos juntos. Não é Ótimo porque faltavam alguns membros, sempre falta” 

(FUNCIONÁRIO 02, 2006). Enquanto a representante dos diretores argumenta: “Bom, porque 

precisa melhorar mais o comprometimento. [...] Assim, em participar melhor, em analisar 

melhor os recursos em acompanhar melhor” (DIRETOR 03, 2006). 

Provavelmente, a ausência dos membros está relacionada à própria falta de preparação 

para o desenvolvimento da consciência crítica e responsável necessárias à sua atuação. Ou 

mesmo, à fuga da responsabilidade do ato de decidir considerando-a como uma questão 

eminentemente social com repercussões na sociedade. Como explica Dallari (1983, p. 23): 

 

 

Essa atitude de fuga à responsabilidade é, quase sempre, ligada à falta de 
consciência quanto à necessidade da vida social e quanto ao significado da 
omissão no momento de decidir. Com efeito, não é raro que as pessoas 
condenem certas decisões e suas conseqüências, esquecendo-se de que tiveram 
a oportunidade de participar dessas decisões e preferiram deixar que outros 
decidissem sozinhos.  

 

 

                                                 
38 A falta de preparação dos conselheiros para o acompanhamento dos recursos é uma constatação identificada em 
diversas pesquisas desenvolvidas sobre o Conselho do FUNDEF. No Brasil temos como exemplo: Davies (1999) na 
baixada fluminense (Rio de Janeiro); Aragão (2003) em Municípios da Bahia; Sousa Júnior (2005) em Municípios 
na Paraíba; Morais (2004) no Município de São Tomé no Rio Grande do Norte, dentre outros.  
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 Com discurso contraditório aos demais a representante dos pais afirma que os 

conselheiros são presentes e tomam decisões coletivas, conceituando o envolvimento como 

ótimo.  Afirma que: “Ótimo, porque, todos participando fica melhor. [...] Porque eles não são de 

faltar reuniões e, é discutido todos juntos, não é só um, nem dois são todos, todos os membros” 

(PAIS, 2006). Realmente, é imprescindível na organização do Conselho que as decisões sejam 

discutidas coletivamente antes de serem efetivadas, e sejam um processo consensual, de 

negociação permanente, pois o exercício do diálogo, de forma benéfica, possibilita a 

identificação de interesses comuns, em outros contextos podendo ser utilizado para manipular o 

comportamento dos demais envolvidos. Sobre a necessidade do diálogo como exercício crítico, 

Dallari (1983, p. 77) argumenta: 

 

 

Todo indivíduo tem o direito e o dever de opinar sobre os assuntos e as 
decisões que afetem seus interesses, assim como sobre tudo que for de 
interesse comum. É evidente que o direito de opinar não significa apenas a 
possibilidade de manifestar concordância. O mais importante é justamente o 
direito de divergir, de discordar, de manifestar oposição. Mas também é 
necessário saber enxergar o que é bom, o que é conveniente, o que deve ser 
mantido ou estimulado. 

 

 

 Nesse sentido, o discurso da representante dos pais seria uma evidência do processo 

participativo (exercício crítico), incluindo todos os sujeitos do Conselho na tomada de decisão, 

sem manipulações de pessoas possuidoras de excelente argumentação oral. Como propõe 

Bordenave (1983, p. 51): “[...] Os membros com status mais elevado, e que gozam de maior 

aceitação por parte dos demais, tendem a iniciar mais comunicações que os outros, modificando 

[...] a direção da comunicação”.  

 Em outras circunstâncias, torna-se imprescindível conhecer os motivos que levaram os 

membros do Conselho a envolver-se em processos participativos. Argumenta Ammann (1977) 

que além de aspectos objetivos existem "condições subjetivas" que ocorrem no campo 

psicossocial do sujeito, contribuindo para sua participação, dentre as quais: informação, 

motivação e a educação para participar. Dentro dessa perspectiva, questionamos os sujeitos da 

pesquisa sobre os elementos que motivaram sua inserção no Conselho. Na fala dos 
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representantes percebemos a “identificação das razões que podem mover o indivíduo a 

participar” (AMMANN, 1977, p. 29).  

 A seguir, analisamos o discurso dos entrevistados do primeiro e segundo mandatos. O 

representante dos professores (PROFESSOR 1, 2006) afirma: 

 

 

O que mais me motivou a participar desse Conselho era a vontade que tinha de 
dar uma contribuição para o Município do ponto de vista de provar e de 
mostrar que existia dinheiro específico para o professor e que não estava sendo 
aplicado na época e tentar convencer as autoridades que era um dinheiro justo 
dos professores. Foi o que sempre fizemos no Conselho, buscando provas e 
tentando convencê-los de que aquilo era um dinheiro dos professores. É tanto 
que logo após o nosso trabalho nossa batalha, saiu o tal rateio que era o que a 
gente sempre brigava desde a época de Raimundo Marciano. Mas, era muito 
difícil. Nós, já no finalzinho, conseguimos convencer. Ao iniciar o mandato de 
Agnelo começou a sair rateio para todo mundo39 . 

 

 

 Diante dessas considerações, evidenciamos a vontade de lutar por interesses que atingem 

a coletividade e não apenas por questões particulares. Rousseau (1978, p. 49) esclarece que: 

 

 

[...] a prova, de que a vontade geral para ser verdadeira geral, deve sê-lo tanto 
no objeto quanto na essência; a prova de que essa vontade deve partir de todos 
para aplicar-se a todos, e de que perder sua explicação de natural quando tende 
a algum objetivo individual e determinado, porque então, julgando aquilo que 
nos é estranho, não temos qualquer princípio verdadeiramente de equidade 
para guiar-nos.  

 

 

 O autor ainda nos leva a refletir sobre a motivação que o professor atribui à sua 

participação no Conselho, representando o anseio da categoria, da qual faz parte, considerando o 

assunto bem mais abrangente do que os seus próprios e imediatos interesses privados. No 

período de atuação no Conselho, o Professor 01 procurou o equilíbrio entre o seu próprio 

impulso e desejos, sendo um cidadão tanto público quanto privado, a partir do momento que 

buscou fazer justiça ao exigir o direito de sua categoria – recurso do FUNDEF (sobra do 
                                                 
39 No entanto, discordamos do termo “todo mundo” utilizado pelo professor, pois há restrições quanto ao 
pagamento do pessoal específico para o Ensino Fundamental. 
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montante dos 60%) destinado à remuneração dos professores. O processo participativo se dá de 

forma consciente, crítica e responsável por meio da busca da efetivação de um direito que afeta 

à coletividade.  

 O representante dos funcionários relata em seu depoimento: “era saber se realmente os 

recursos do FUNDEF estavam sendo aplicados corretamente” (FUNCIONÁRIO 01, 2006). 

Enquanto o representante dos diretores apresenta a seguinte motivação: “[...] a vontade de 

conhecer o novo, de me aprofundar mais sobre o FUNDEF e conhecer a legislação” (DIRETOR 

01, 2006). Diferentemente, do relato do Professor 01, o representante dos funcionários e a 

representante dos diretores não citam a necessidade de representar os interesses de suas 

categorias, mas apresentam motivações particulares. O representante dos funcionários 

demonstra seu compromisso em acompanhar a aplicabilidade dos recursos do FUNDEF, 

enquanto a representante dos diretores reconhece a necessidade particular (individual) de 

conhecer os aparatos legislativos que prescrevem o FUNDEF. A inserção desses sujeitos deu-se 

de forma diferenciada, possibilitando motivações distintas. No entanto, a motivação essencial do 

Conselho deveria ser configurada particularmente pela luta da participação social em defesa de 

interesses coletivos. De acordo com Bordenave (1983, p. 26):  

 

 

O interessante é que a luta pela participação social envolve ela mesma 
processos participatórios, isto é, atividades organizadas dos grupos com o 
objetivo de expressar as necessidades ou demandas, defender interesses 
comuns, alcançar determinados objetivos econômicos, sociais ou políticos, ou 
influir de maneira direta nos poderes públicos.  

 

 

 O representante dos professores mostra uma motivação abrangente, buscando, 

inclusive, argumentos para questionar as decisões do poder público local, lutando por 

interesses coletivos que mudaram a realidade social do Município de Parnamirim. 

Relacionado a esse assunto, Ammann (1977) é esclarecedor quando diz que a motivação é 

um fator de significativa relevância para a participação dos sujeitos e o seu próprio poder de 

transformação de uma dada realidade social.  

 No terceiro mandato do Conselho a motivação, também, apresenta-se de forma 

variada. O processo eleitoral é um marco relevante, em que os conselheiros envolveram-se 
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nas questões do Conselho, apesar das indicações de alguns membros considerados como 

membros natos (presidente e representante dos diretores). A presidente considera esse 

processo um fator de motivação, destacando em seu depoimento: 

 

 

Por força de Lei específica de Parnamirim. Não foi criada por esse prefeito. 
Ela já existia. Ela diz que o presidente do Conselho deverá ser o secretário que 
neste caso é o presidente nato. Isso nós sabemos que hoje já tem toda uma 
abertura com relação a isso. O presidente pode ser qualquer um dos membros 
eleitos. Mas, no caso específico da legislação de Parnamirim diz que é o 
secretário de educação. E eu faço uma defesa com relação a isso, porque o 
secretário tem muito mais acesso aos números, aos balancetes, a questões das 
políticas educacionais e se ele tiver intenção, boa intenção de fazer com que o 
Conselho funcione, isso não irá atrapalhar. O fato dele ser secretário de 
educação não atrapalha. Só atrapalha quando as políticas educacionais do 
FUNDEF não são bem esclarecidas, mas quando há transparência, nada 
impede que o secretário coloque para os conselheiros as evidências, tudo 
como está. Como foi gasto de que forma foi gasto, o que sobrou, o que não 
sobrou, onde estão as irregularidades. Eu pelo menos, embora eu seja cargo 
comissionado, mas eu tenho essa postura. Aquilo que é certo eu digo para os 
conselheiros, até porque eles me ajudam a dirigir, a estar no Conselho. Mas, 
quem preside sou eu e a assinatura que vai é a minha (PRESIDENTE, 2006). 

 

 

 De acordo com suas declarações percebemos seu conhecimento sobre as implicações das 

políticas educacionais que envolvem o FUNDEF, contudo, nem todos os Secretários Municipais 

têm essa compreensão acerca da melhoria educacional. No que concerne à Secretária ser a 

presidente e orientar as reuniões há severas críticas na literatura, pois não é recomendável, uma 

vez que ela faz parte do poder público, assumindo um cargo comissionado. Segundo Aragão 

(2003, p. 121) o Secretário assumir a presidência pode comprometer o exercício da gestão 

democrática: “Atente-se à questão de que, em se tratando de um órgão colegiado de fiscalização 

das ações do poder executivo, jamais poderia o próprio governo presidir, ou pautar a conduta 

desse órgão colegiado”. A presidência do Conselho está referenciada, inclusive no Art. 4º do 

Regimento Interno do Conselho, aferindo o direito à Secretária em presidir as reuniões. Esta não 

participa considerando uma necessidade, mas sim por prescrição da legislação municipal 

referenciada no Regimento Interno deste mesmo mandato. Apesar de defender os motivos que a 

levaram a participar do Conselho como presidente, a titular da pasta da educação. No que diz 

respeito aos fatores motivadores de incentivo a participação podemos classificá-la como 
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imposta. Como afirma Bordenave (1983, p. 28): “[...] sempre existiram modos de participação 

imposta, nos quais o indivíduo é obrigado a fazer parte de grupos e realizar certas atividades 

indispensáveis”.   

 A representante dos professores apresenta outra motivação para sua participação, a 

curiosidade, ao relatar que: 

 

 

Na verdade, desde 98 e 99 na criação do Conselho anterior eu enquanto 
categoria de professores, nunca fui muito esclarecida com relação a isso. 
Depois, eu fiquei curiosa averiguando algumas coisas livros, cartilha do 
FUNDEF, mas assim com relação ao Conselho existente na secretaria 
municipal eu tinha algumas curiosidades, pois o sindicato tudo questionava, 
mas nunca nos deu resposta de nada. E daí, o que me levou a participar foi ter 
esclarecimento sobre a aplicação dos recursos. Como é que isso ocorre? O que 
se analisa nesse Conselho? E foi um dos motivos que me fez participar. Além 
de na época não ter tido nenhum membro representante dos professores, 
quando fiz parceria com minha companheira da Escola Municipal Professora 
Joana Alves para lançarmos nossa candidatura com um pacto: uma trabalharia 
para outra. Quem mais tivesse voto, representaria a classe. E nessa brincadeira 
fui bem aceita para representar nossa categoria (PROFESSOR 02, 2006). 

 

 

Ao analisar as declarações da conselheira verificamos uma crítica (como anteriormente 

no discurso da presidente) com relação à atuação do sindicato nas gestões anteriores. Apesar de 

o mesmo ter conseguido o direito de implantação do Conselho no Município, inclusive, 

considerado como atuante por muitos, na verdade, o elemento motivador seria a própria 

“curiosidade” em conhecer a aplicabilidade dos recursos, devido à possível omissão do sindicato 

na divulgação das informações. No entanto, o representante do sindicato da gestão do Conselho 

anterior afirma que a divulgação das informações acontecia da seguinte forma: “Nós fazíamos a 

divulgação através de jornalzinho, nós tínhamos um folhetim que a gente distribui na categoria, 

a gente às vezes ia às escolas apresentar” (PROFESSOR 01, 2006).  

Outra motivação seria a vacância do cargo no período do processo eleitoral. 

Percebemos que quando os conselheiros propuseram-se a participar do Conselho tinham 

informações difusas sobre a aplicabilidade dos recursos e que a participação dos sujeitos foi 

sendo aprimorada no interior do próprio Conselho. Assim, podemos, de modo amplo, entender a 
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participação nos mesmos termos que Rousseau (1978) em seu caráter educativo, quanto mais se 

participa mais capacitado o homem se torna para fazê-lo.  

 A representante dos funcionários expõe seus aspectos motivadores: “Foi o prazer de 

representar a nossa classe de servidor e também para conhecer melhor as aplicações do 

FUNDEF” (FUNCIONÁRIO 02, 2006). A conselheira sente-se motivada a representar sua 

categoria, no entanto, não referencia os interesses de sua classe. Além disso, aparece novamente 

o aspecto do conhecimento pouco sistematizado sobre os recursos do FUNDEF. Ao mesmo 

tempo, a representante dos pais esclarece: “Porque eu gosto muito de estar sempre no setor da 

educação e para eu ver como eram gastos as verbas, porque eu tinha curiosidade de saber” 

(PAIS, 2006). Percebemos a vontade dessa representante para envolver-se em processos 

participativos relacionados à educação, apesar de ter sido indicada. De um modo geral, as 

estruturas participativas são severamente comprometidas, pois poucos se habilitam ou sentem-se 

motivados a participar. Segundo Bobbio et al. (1998b, p. 890): 

 

 

Conquanto difusas, as estruturas de participação não são por si só suficientes 
onde a motivação para participar é baixa ou limitada a um círculo restrito; é 
aqui que as características da cultura política – ou, melhor, das diversas 
subculturas que a compõem – mais se fazem sentir.  

 

 

 De acordo com a análise de Bobbio et al. (1998b) poucos incentivos são colocados à 

disposição dos sujeitos a envolver-se em estruturas participativas. No entanto, alguns persistem 

e encontram motivações próprias para sua inserção com possível compreensão e modificação de 

determinada realidade. A representante dos diretores, em determinado período, relata que: “O 

desejo não apenas de conhecer mais profundamente, mas também contribuir de forma 

participativa e também a confiança depositada pelos colegas que me elegeram” (DIRETOR 01, 

2006). Com discurso semelhante, a representante suplente indica como elemento motivador: 

“Em conhecer o FUNDEF e como funcionava” (DIRETOR 02, 2006). Igualmente, as 

conselheiras destacam como motivação a necessidade de conhecer a aplicabilidade dos recursos 

do FUNDEF. Entendemos que o impulso motivador dos conselheiros era compreender como se 

processava o investimento dos recursos do FUNDEF. Essa declaração nos faz pressupor que os 
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mesmos participaram, embora tendo conhecimentos restritos sobre como acompanhá-los. Ao 

considerar os impulsos motivadores Ammann (1977, p. 29) argumenta: 

 

 

Tem-se, portanto, que esses motivos, são fundamentais à geração e ao 
impulso, do processo participativo. Pelo motivo lógico os indivíduos são 
movidos à informação sobre os mecanismos e as formas da participação; o 
motivo biológico estimula os indivíduos à produção e ao usufruto dos bens da 
sociedade; mediante o motivo ético, eles buscam o contato e a associação com 
outros indivíduos; o último, estimula a projeção e a intervenção do sujeito em 
seu meio ambiente, facilitando a gestão da sociedade.   

 

 

 Como propõe Ammann (1977) privilegiam-se nos relatos dos conselheiros motivos 

lógicos e éticos, fundamentais à construção dos processos participativos. Por conseqüência, os 

representantes buscaram meios para conhecer as aplicações dos recursos do FUNDEF e 

associar-se com outros sujeitos para a realização de suas responsabilidades, apesar de não terem 

conhecimentos apurados sobre o delinear das possíveis formas de sua participação. Para 

Ammann (1977, p. 30): “Trata-se, no caso, do padrão comportamental da participação, gerado 

não passiva e automaticamente, mas que nasce e evolui no exercício contínuo e permanente da 

práxis participativa, pelo homem [...]”. Para a elevação do processo participativo os conselheiros 

necessitam capacitar-se, constantemente, no interior do próprio Conselho e buscar a associação, 

inclusive, com entidades representativas, como por exemplo, os sindicatos que poderão auxiliar 

na capacitação e no crescimento da práxis participativa. 

 
 

4.3 Conteúdos programáticos discutidos no Conselho: o poder nas decisões 
 

 

 No que diz respeito ao entendimento sobre as condições subjetivas da participação, 

Ammann (1977) destaca a educação para participar como um fator que permite a evolução da 

práxis participativa. Para ela a educação é dialética e dinâmica, partindo tanto do pressuposto do 

desenvolvimento adaptável dos sujeitos quanto das modificações da própria sociedade. 

Rousseau (1978) considera que a participação caracteriza-se por ser educativa e evidencia o 
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efeito psicológico que provoca nos sujeitos. Com base nessa concepção, perguntamos aos 

entrevistados se houve algum tipo de preparação para atuação no Conselho. Com isso, 

pretendemos identificar os conteúdos mais relevantes, indicados pelos conselheiros, no 

momento em que referenciam os temas nos estudos para a atuação no Conselho. Conforme o 

gráfico abaixo, observemos os conteúdos destacados. 

 

 

     

Legislação e funções

Forma de divulgação
da aplicabilidade dos
recursos
Não houve

33,33%

33,34%33,33%

 
Gráfico 5 – Temas e Conteúdos programáticos discutidos para atuação no Conselho –primeiro e 

segundo mandato – 1998/2003 
Fonte: Entrevistas com os representantes do Conselho de Controle Social do FUNDEF. Parnamirim/RN 
(2006). 
 

 
 

O Gráfico 5, demonstra como os conteúdos foram variados, pois em média 33,33% dos 

entrevistados destacaram a legislação e funções, bem como a forma de divulgação da 

aplicabilidade dos recursos como relevantes para a preparação dos conselheiros. O outro 

percentual de 33,33% refere-se ao período em que uma conselheira participou (pois elaboramos 

o Gráfico 5 com a participação de 03 conselheiros), sem ter sido capacitada para tal função. Os 

percentuais revelam que os conteúdos são significativos, no entanto os discursos, a seguir, 

indicam a fragilidade da capacitação oferecida. 

A fala dos sujeitos, apresentada a seguir, ilustra a necessidade da educação (capacitação) 

para participar, de forma competente, do acompanhamento dos recursos do FUNDEF. O 

representante dos professores do primeiro e segundo mandatos (PROFESSOR 1, 2006) diz que: 

 

 

Olha, no primeiro mandato nós éramos conselheiros quando a CUT realmente 
nos convidou para um curso de capacitação, o qual foi assim muito superficial. 
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A gente viu só mais a parte de legislação. Não entramos a fundo no Conselho, 
quais eram suas especificidades, o que é que a gente deveria pesquisar, 
verificar, avaliar.  Então, eu que corri por fora e consegui ter uma atuação 
melhor, porque eu tinha outros meios de buscar. Mas, o curso de capacitação 
foi muito falho (PROFESSOR 01, 2006). 

 

 

 A partir do relato do professor identificamos que não houve uma capacitação, que 

proporcionasse uma atuação abrangente, diante disso o representante, por meio de iniciativa 

própria, amplia seus conhecimentos sobre a aplicabilidade dos recursos, inclusive o 

desenvolvimento da capacidade de verificar irregularidades. O representante dos funcionários 

esclarece que: “No segundo mandato, por representantes do MEC, participamos eu, Alcione e 

Rildo. A capacitação foi em um hotel em Natal” (FUNCIONÁRIO 01, 2006). A representante 

dos diretores afirma que “Não houve” (DIRETOR 01, 2006) qualquer tipo de capacitação no 

período em que foi inserida no Conselho, pois, participou somente do primeiro mandato, ou 

seja, durante a gestão de Raimundo Marciano.  

 De modo especial, verificamos por meio dos relatos dos entrevistados a fragilidade das 

capacitações oferecidas pelo governo para atuação dos conselheiros. Sabemos que para a análise 

das planilhas contábeis faz-se necessária uma formação específica. Portanto, para o 

acompanhamento efetivo da aplicabilidade dos recursos é preciso o contínuo aprimoramento dos 

conhecimentos relacionados à área contábil para que a participação não se torne inerte no 

alcance de seus objetivos. Davies (2003, p. 508) é incisivo quando afirma que:  

 

 

[...] o ponto que enfraquece a representação social é a capacitação técnica para 
análise da documentação contábil (se e quando for encaminhada pelas 
autoridades) relativa à receita do Fundo e aplicação dos recursos do ensino 
fundamental e na valorização do magistério.  

  

 

 Em contexto mais amplo, a educação (capacitação) para participar abrange a 

compreensão dos sujeitos sobre questões que atingem a coletividade, para que eles adquiram 

seus conhecimentos no decorrer de sua práxis participativa. Sobre tal concepção Mill (apud 
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PATEMAN, 1992, p. 44) argumenta: “[...] vê apenas a possibilidade de desenvolvimento de um 

tipo de caráter ‘ativo’, de espírito público, no contexto de instituições populares, participativas”. 

Nesse sentido, apesar da fragilidade da educação das pessoas que participam como conselheiros, 

verificamos que o representante dos professores procurou alcançar seus próprios conhecimentos 

e aperfeiçoá-los no decorrer da sua participação, bem como sua inserção no movimento sindical 

local. Para Demo (2001, p. 49) “[...] a maior virtude da educação, ao contrário do que muitos 

pensam, está em ser instrumento de participação política”. Nos mesmos termos, Rousseau 

(1978) concebe que somente com a informação adquirida por meio da educação os sujeitos 

poderão deliberar de forma mais consciente e responsável. Nota-se a relevância da educação 

para ampliação dos processos participativos, que auxiliam a tomada de decisão no interior do 

Conselho.  

 No terceiro mandato os conselheiros não tiveram uma capacitação fornecida por agentes 

externos – como o Ministério da Educação (MEC) – e sim, sistematizada pela própria Secretária 

Municipal de Educação (presidente do Conselho). O Gráfico 6 demonstra os conteúdos 

indicados, pelos representantes, como relevantes para sua preparação. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Gráfico 6 – Temas e Conteúdos programáticos discutidos para atuação no Conselho –terceiro 

mandato – 2003/2006 
Fonte: Entrevistas com os representantes do Conselho de Controle Social do FUNDEF. Parnamirim/RN 
– 2006. 
 

 

De acordo com o Gráfico 6, metade dos conselheiros, 50% indicam que o conteúdo mais 

relevante foi a forma de divulgação da aplicabilidade dos recursos, 33,33% afirmam ser a 

legislação do FUNDEF e funções dos membros e 16,67% sugerem a participação da proposta 

com a análise da prestação de contas. No entanto, nos discursos muitos ainda declaram-se leigos 
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no assunto, mostrando a fragilidade dessa capacitação. Nos relatos abaixo os conselheiros 

descrevem como ocorreu e a importância da capacitação. 

 A presidente descreve com ocorreu a capacitação para participar no seu mandato para  

atuação no Conselho. 

  

Bem, conforme eu disse para você quando eu assumi, nós já encontramos um 
conselho em funcionamento e eu acredito que essas pessoas tenham recebido 
capacitação, uma vez que se mostravam pessoas bastante atuantes, até porque 
era o sindicato. A maioria era do sindicato, então eles se mostravam 
conhecedores. E, no dia a dia das reuniões a gente vai fazendo 
esclarecimentos, os assuntos vão surgindo, as discussões elas vão acontecendo 
e necessário se faz que a gente consulte também a legislação. Eu 
particularmente tenho um conhecimento muito bom sobre o FUNDEF 
(PRESIDENTE, 2006). 

 

 

 No início de sua fala a presidente refere-se ao segundo mandato, em que havia membros 

do sindicato que realmente foram inseridos no conselho com conhecimentos de certo modo, já 

sistematizados sobre o FUNDEF. No entanto, a representante afirma que a capacitação dos 

conselheiros ocorre no transcurso das reuniões, na práxis participativa. Subentendemos que a 

própria Secretária (presidente) oferece os esclarecimentos sobre as aplicações, uma vez que se 

mostra conhecedora da temática. Apesar da intenção da Secretária em prestar esclarecimentos 

necessários aos demais conselheiros Davies (1999) mostra que os conselheiros tendem a ser 

submissos às apreciações dos representantes do poder público que tecnicamente encontram-se 

mais preparados para interpretar os dados, comprometendo o desenvolvimento da práxis 

participativa. O que é comprovado na própria fala da presidente: 

 

 

[...] Eu conheço bem, sei dos limites de aplicação sei até onde está dentro da 
legalidade de aplicação. E é isso que nós temos feito com que o conselho seja 
um órgão de apoio, de ajuda e não que está buscando coisas erradas, porque 
não existe irregularidade. Por isso, que o Conselho funciona [...] com a 
harmonia que ele funciona, mesmo tendo pessoas do Sindicato. Mas, há uma 
convivência muito boa de compreensão, de mútua troca de experiências. E 
fora a isso a gente tem o manual do FUNDEF [...]. Cada conselheiro ganhou 
um manual. Não dá para se fechar não, tem que abrir mesmo, porque conselho 
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é isso. [...] O mais importante que eu acho primeiro além da legislação que 
cria o FUNDEF, a LDB e o papel do conselheiro. Qual é o papel, dele as 
atribuições frente àquele Conselho que ele representa. Esses são os três mais 
importantes. As discussões mais relevantes. Fora a isso vem a questão também 
da prestação de contas, a análise contábil, que nem todos conselheiros estão 
preparados para olhar um balancete e conhecer a sua essência e entender o que 
está ali, como despesas, como obrigações, reprogramação. Eu acho que essa 
talvez seja para o futuro que se tenha que ser trabalhado como grande um 
desafio. É a questão da leitura contábil de um balancete (PRESIDENTE, 
2006). 
.  

 

 Entendemos que, em outros contextos, pode ser perigoso o Secretário orientar todo esse 

processo de formação dos representantes devido à fragilidade dos conselheiros em conhecer a 

aplicabilidade dos recursos, como inclusive entende a Secretária.  

 A representante dos professores confirma as declarações da Secretária e afirma que as 

informações sobre o FUNDEF foram fornecidas pela presidente, como podemos observar no seu 

depoimento: 

 

 

 Na verdade, antes de nós começarmos nossas reuniões com pauta definida 
sempre discutimos assuntos afins à educação, inclusive não só o que diz 
respeito a Conselhos. Outros assuntos que fazem parte da questão da 
educação: ampliação das escolas que de certa forma tem a ver, o quadro de 
professores, o número de alunos que vem aumentando a cada ano. Então, são 
assuntos que nos interessam. Mas, a princípio nós tivemos 02 (dois) dias de 
capacitação aqui. Quem nos orientou foi a presidente, porque mesmo tendo 
alguns membros que já tinham idéia do que seria o Conselho, do que seria o 
FUNDEF, mas tinha alguns muitos leigos nesse sentido. Então, nós tivemos 
uma capacitação em que estudamos as planilhas, a questão das cartilhas, 
fizemos uma leitura breve em alguns trechos do livro da gestão do ensino 
fundamental que fala de um modo geral da gestão do ensino, da gestão dos 
recursos e também destinado à educação fundamental, além do Regimento 
Interno do Conselho do FUNDEF. [...] Porque mesmo antes de analisarmos 
um balancete do exercício vigente, fizemos simulação em outros balancetes 
sem efeito (gestão anterior) de forma que pudéssemos levantar 
questionamentos, nos preparando para quando fossemos analisar balancetes 
para darmos parecer conclusivo (PROFESSOR 02, 2006).   

 

 

 De acordo com o discurso da representante dos professores 02 existiam conselheiros 

leigos sobre o processo de aplicabilidade dos recursos. Por conseqüência, tal fato provocou a 
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necessidade de uma capacitação mínima (aligeirada) para os conselheiros conhecerem em curto 

tempo o FUNDEF, a fim de oferecerem uma formação, inicialmente, restrita de 

acompanhamento.  

 Desse modo, a capacitação (educação) para participar não ocorreu de forma sistemática, 

mas no decorrer da atuação dos conselheiros, uma vez que, anteriormente, possuíam 

informações difusas sobre o FUNDEF. Com discurso semelhante ao da representante dos 

professores, a representante dos funcionários relata:  

 

 

A capacitação foi feita depois da nossa posse por Delmira e Rildo, onde nos 
conscientizaram sobre as leis do FUNDEF e direitos dos educadores e alunos. 
[...] Porque antes não tínhamos nenhuma informação sobre o FUNDEF. Como 
era feita a distribuição do dinheiro, e hoje sabemos que de 100% é dividido 
40% para manutenção das escolas e 60% é rateado para os professores 
(FUNCIONÁRIO 02, 2006). 

 

 

 Tal representante faz declarações mais incisivas quando afirma que não tinha qualquer 

informação sobre o FUNDEF. Talvez, seja por não ser contemplada pelo recurso, ou mesmo por 

ter sido convidada pela própria Secretária (não estando preparada para assumir o cargo). Da 

mesma maneira, a representante dos pais explica como ocorre a participação e a ausência de 

informações sobre o FUNDEF.    

 

 

A capacitação foi após sermos conselheiros. Feita por Delmira nas reuniões. 
Ela falando para gente sobre o que era FUNDEF. Isso foi depois da posse. [...] 
Porque eu acho muito interessante ter a prestação de contas para ver o que é 
gasto na educação (PAI, 2006). 

 

 

 O reconhecimento dos conselheiros sobre o despreparo inicial poderia comprometer a 

atuação no acompanhamento dos recursos devido à ausência da definição prévia de objetivos e 

tarefas a serem cumpridas, a partir do seu envolvimento no Conselho. Nessa perspectiva, Cole 

(apud Pateman, 1992, p. 54) conclui: 
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Toda associação que se coloca qualquer objetivo à simplicidade mais 
rudimentar vê-se compelida a atribuir tarefas e deveres (e, com estes, poderes 
e uma parcela de autoridade) a alguns de seus membros, de maneira que o 
objetivo geral possa ser efetivamente perseguido.  

 

 

 De acordo com tal concepção podemos perceber que para a inserção dos conselheiros, é 

necessário ter claros os objetivos e responsabilidades de cada membro para aperfeiçoamento das 

ações no acompanhamento dos recursos. Parece-nos que esses elementos essenciais não são, no 

primeiro momento, preocupação para os conselheiros. Ainda sobre a capacitação, formação para 

atuação, a representante dos diretores informa: 

 

 

Sim, algumas capacitações, dentre as quais: uma realizada aos representantes 
titulares, pelo FNDE (MEC). As capacitações foram ministradas por esses 
técnicos e realizadas através de oficinas, dentre os temas trabalhados: o 
controle, o acompanhamento, objetivo do conselho, função dos conselheiros e 
etc (DIRETOR 02, 2006). 

 

 

 A capacitação a que a representante dos diretores refere-se ocorreu no segundo mandato, 

da qual também participaram os representantes dos professores e dos funcionários. Em outro 

contexto, a representante dos diretores, suplente que assumiu, comenta sobre a capacitação 

realizada pela Secretária no terceiro mandato.  

 

 

Sim, houve com a própria secretária de educação no início do mandato dos 
conselheiros com a entrega da cartilha sobre o FUNDEF e informando sobre a 
responsabilidade, a importância de cada conselheiro e também o 
acompanhamento dos recursos financeiros no início do mandato dos 
conselheiros. [...] Porque eu tinha dúvidas com relação a essas propostas e 
aprendi. Propostas com relação ao administrativo e financeiro (DIRETOR 03, 
2006). 

 

 Ao analisar a fala dos entrevistados dos três mandatos percebemos a ausência de formas 

mais amplas de preparar, educar os atores para participação no Conselho. Contudo, a partir de 
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iniciativas próprias (mesmo que não sejam as ideais) os membros conseguiram informações que 

auxiliassem o acompanhamento dos recursos. Durante as reuniões, alcançaram níveis mais 

elevados de participação (efetivos de envolvimento), apesar de alguns dependerem da 

interpretação de outros para apuração dos dados orçamentários. Bordenave (1983, p. 46) 

defende que: 

 

 

Apesar de a participação ser uma necessidade básica, o homem não nasce 
sabendo participar. A participação é uma habilidade que se aprende e se 
aperfeiçoa. Isto é, as diversas formas e operações que constituem a dinâmica 
da participação devem ser compreendidas e dominadas pelas pessoas.  

  

 

 A necessidade de capacitação dos segmentos é evidente para o aperfeiçoamento das 

ações do Conselho, todavia, deve ser uma prática inicial e contínua, a fim de alcançar, 

primordialmente, a democratização via participação com aprimoramento do processo de tomada 

de decisão. Condicionalmente, se os sujeitos que compõem o Conselho tiverem uma formação 

adequada para acompanhar os recursos poderão mostrar-se como produtores de sua própria 

existência, havendo a possibilidade de conceber e transformar seu pensamento e os resultados 

desse pensamento.  

 Marx e Engles (1980, p. 29) afirma que: “é mister revolucionar o mundo existente, atacar 

e transformar praticamente o estado de coisas que encontra”. Dessa maneira, a participação 

alcançará efetivamente seu caráter educativo, podendo ampliar o poder dos sujeitos, enquanto 

agentes transformadores da realidade social, no caso, a melhoria da aplicabilidade dos recursos.  

 Para o mesmo estudo, convém ressaltar a influência das relações de poder no interior das 

instituições colegiadas, no nosso caso, o Conselho de Controle Social do FUNDEF no 

Município de Parnamirim. Tais relações de poder, às vezes, determinam o nível de participação 

dos sujeitos nas ações de acompanhamento, melhor dizendo, no processo de tomada de decisão. 

Entendemos, no estudo, o poder em seu sentido relacional e não apenas como modo simples de 

delegação de poder a grupos específicos que insistem em manter-se no poder. Significa, ainda, 

compreendê-lo em seu sentido eminentemente social, percebendo suas ligações com a vida do 

sujeito em uma dada sociedade. De acordo com a concepção de Bobbio et al. (1998a, p. 933): 

“O Poder torna-se mais precioso, e seu espaço conceptual pode ir desde a capacidade geral de 
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agir, até à capacidade do homem em determinar o comportamento do homem: Poder do homem 

sobre o homem”.   

 No intuito de identificar o poder de decisão dos conselheiros nas ações, indagamos aos 

entrevistados sobre como as decisões são definidas no Conselho. Analisando as respostas 

verificamos circunstâncias diferenciadas no primeiro e segundo mandatos do Conselho, 

marcadas pelo processo de transição do Prefeito Raimundo Marciano para o Prefeito Agnelo 

Alves, visto que se observa uma concepção de administração pública distinta. Diante disso, o 

Conselho tem maiores possibilidades de realizar questionamentos durante as reuniões. Ao 

considerar tais nuanças o representante dos professores expõe em seu depoimento: 

 

 

Na primeira experiência [...] vinha de cima para baixo, mas já na segunda 
experiência não, a gente tem que admitir que houve um progresso grande e a 
gente conseguia participar nas discussões de implantar, até de colocar idéias 
nossas, a gente conseguia colocar idéias de como deveria ser discutida a 
próxima reunião quando um assunto era muito grande, o que a gente deveria 
discutir na reunião já ficava marcado. Então, ela era bem progressista nesse 
sentido. (PROFESSOR 01, 2006). 

 

 

 O mesmo entrevistado esclarece, também, como se articulava com alguns membros para 

auxiliar o processo de tomada de decisão: 

 

 

[...] o grupo que participava do conselho, eu como representante dos 
professores, o representante dos funcionários e nós nos articulávamos nas 
decisões preparava até, nos preparávamos até como iríamos tomar as decisões 
na hora. Só que nós tínhamos uma falha grande com relação ao representante 
dos pais nunca participou e com isso às vezes aparecia lá de última hora 
tomando decisões totalmente avessas e nos prejudicava, então nossa 
articulação era pouco defasado só nesse sentido (PROFESSOR 01, 2006). 

 

 

 Observamos que houve um significativo avanço no processo de tomada de decisão do 

Conselho, No primeiro mandato a presidente trazia todas as discussões encaminhadas para 

serem apenas colocadas aos conselheiros. Diferentemente, no segundo mandato (mudança do 

executivo e, conseqüentemente, da Secretária) os sujeitos adquiriram maior conscientização 



 178
      

 

sobre a participação, ampliando as oportunidades em efetivar o poder de decisão, em particular, 

na definição das discussões. Apesar do representante dos professores dizer que: “[...] ela era 

bem progressista nesse sentido” (PROFESSOR 01, 2006). De modo especial Foucault (1984) 

considera o poder como produto das relações de forças silenciosas produzidas nas relações 

sociais, determinado em particular, pelos condicionamentos para a sua produção. Para Foucault 

(1984, p. 175):  

 

 

Dispomos da afirmação que o poder não se dá, não se troca nem se retoma, 
mas se exerce, só existe em ação, como também da afirmação que o poder não 
é principalmente manutenção e reprodução das relações econômicas, mas 
acima de tudo uma relação de força.   

 

 

As relações de força podem orientar o processo de tomada de decisão que nem sempre 

seria a materialização dos anseios das categorias que compõem o Conselho. Além disso, com as 

declarações do representante dos professores, citadas anteriormente, entendemos que o processo 

de tomada de decisão política não é em sua totalidade poder e sim parcialmente, pois, quem 

exerce poder (de acordo com seus recursos) alcança sucesso na decisão tomada, podendo tanto 

emanar dos conselheiros quanto da Secretária (presidente). Desse modo, o poder exercido pela 

figura da Secretária Municipal de Educação pode impedir que certa decisão seja proposta ou 

tomada ao controlar os recursos do poder, exercidos de fora para dentro ou de dentro para fora. 

As palavras de Bobbio et al. (1998b, p. 942) são esclarecedoras ao discutir a temática do poder 

no processo de decisão pública: 

 

 

Ele parte de instituições, de regras de jogo e de valores dominantes que pré-
selecionam as propostas admissíveis ao processo de decisão e caracterizam a 
orientação geral da ação pública. E a delimitação e a orientação geral do 
processo de decisão, por sua vez, se apóiam sobre uma constelação de outros 
centros de Poder, como o econômico e o religioso, por exemplo, que 
condicionam, de modo relativamente estável, o Governo local.  
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No intuito de ratificar as proposições expostas anteriormente, o representante dos 

funcionários afirma que: 

 

 
No primeiro mandato, a maioria das decisões eram tomadas pela presidente do 
conselho, no caso, a secretária. Mas, algumas decisões foram sugeridas pelos 
conselheiros, por exemplo, a presença do contador para melhores 
esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos. No segundo mandato havia 
mais discussões nas reuniões e nós definíamos a pauta da próxima reunião. As 
decisões eram definidas em grupo, em conjunto (FUNCIONÁRIO 01, 2006). 

 

 

 Na fala do entrevistado verificamos que as decisões eram totalmente impostas pela 

Secretária (primeiro mandato), uma vez que esta utilizava os recursos do poder, como a própria 

força, para persuadir, por ter cargo comissionado e ligações íntimas com pessoas em altas 

posições do poder. Recursos esses destacados por Bobbio et al. (1998b) como elementos que 

exercem influência e determinam o exercício do poder. O segundo mandato dos conselheiros 

não se apresentou com tantos entraves, melhor dizendo, com processos hierarquizantes tão 

intensos, de possibilidades do exercício do poder local ao intervir no processo de tomada de 

decisão compartilhada. O fato deve-se, também, à atuação dos membros do sindicato no 

Conselho com postura, constantemente, questionadora.  

 A representante dos diretores por ter sido indicada pela Secretária, não apresenta um 

discurso tão crítico quanto os demais membros.  Evidencia que: “[...] quando chegávamos para a 

reunião a pauta já estava feita pela Secretária de Educação. Agora, era colocada a pauta em 

discussão e em conjunto se discutiam os pontos principais e tomavam-se as decisões” 

(DIRETOR 01, 2006). 

 A partir das declarações, evidencia-se que o exercício do poder tornou-se um 

componente opressor segundo o qual os representantes tinham apenas a tarefa de ratificar 

decisões já definidas. Houve a utilização dos recursos de poder (informação, conhecimento, 

ligações íntimas com pessoas do poder público local, dentre outros) para determinar o grau de 

influência e definir o comportamento do grupo, no que concerne à discussão das instâncias 

decisórias. Considerando-se o sistema relacional do poder Bourdieu (2003, p. 14) mostra que: 

“[...] o poder simbólico não reside nos <<sistemas simbólicos>> em forma de um 
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<<illocutionary force>>, mas que se define numa relação determinada – e por meio desta entre 

os que exercem o poder e os que lhe estão sujeitos [...]”.  

 Dessa forma, não se pode considerar apenas os instrumentos simbólicos do poder (como 

por exemplo, a argumentação oral), mas as circunstâncias que definem uma relação 

determinada. No caso do Conselho os representantes encontram-se em parte, submissos ao 

poder exercido pela Secretária, não apenas por seus instrumentos simbólicos utilizados, como 

também por ela exercer um cargo público, devendo os membros serem coniventes às suas 

decisões. Considera-se, nesse sentido, o contexto e as condições, em que o poder é exercido e 

disseminado.  

 No terceiro mandato do Conselho as decisões ainda recebem intensa influência da 

Secretária Municipal, no caso, a presidente. Quando questionamos a presidente sobre como a 

pauta de reunião é definida e como as decisões são tomadas, ela explica: 

 

 
Quem define é a necessidade do momento que surge, mas a pauta geralmente 
eu trago uma pronta, dois ou três assuntos importantes. Mas, as discussões elas 
vão muito mais além do que isso, porque tem outros assuntos que vão 
surgindo. Conselheiro tal, a mãe tem uma dúvida, o professor tem uma dúvida, 
o diretor tem uma dúvida e a gente vai enriquecendo. A reunião acaba sendo 
uma reunião calorosa, esclarecedora, prazerosa, sem conflitos e com harmonia 
(PRESIDENTE, 2006).  

 

 

 Com base nas afirmações da presidente observamos que os temas discutidos são 

previamente definidos por ela, melhor dizendo, assuntos já determinados orientam o rumo das 

discussões. Vale salientar, que os conflitos ocultados pela Secretária representam o crescimento 

do grupo, portanto não podem ser negados. Bordenave (1983, p. 73) evidencia a importância dos 

conflitos para o exercício da participação: “A qualidade da participação aumenta, também, 

quando as pessoas aprendem a manejar conflitos; clarificar sentimentos e comportamentos; 

tolerar divergências; respeitar opiniões; adiar gratificações”.  

 Apesar disso, no Conselho há, provavelmente, a possibilidade de intervenção dos 

sujeitos quando surgem dúvidas ou divergências, que certamente são esclarecidas pela própria 

presidente (Secretária). A aparente simples orientação das discussões pode configurar-se como 

um recurso do poder para que os sujeitos padronizem seus comportamentos, particularmente, no 
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que concerne ao processo de tomada de decisão. De um modo mais amplo Bourdieu (2003, p. 

11) aponta: 

 

 

As diferentes classes e fracções de classes estão envolvidas numa luta 
propriamente simbólica para imporem a definição do mundo social mais 
conforme aos seus interesses, e imporem o campo das tomadas de posições 
ideológicas reproduzindo em forma transfigurada o campo das posições 
sociais. Elas podem conduzir esta luta quer directamente, nos conflitos 
simbólicos da vida quotidiana, quer por procuração, por meio da luta travada 
pelos especialistas da produção simbólica [...].  

  

 

 Ao compreender os pressupostos que orientam o poder no sentido de modificar o 

comportamento dos outros, podemos perceber que se configuram no direcionamento das 

discussões do Conselho no processo de tomada de decisão. Em tal situação, as relações no 

Conselho, de acordo com as informações da presidente, ocorrem de forma harmoniosa, sem 

conflitos, o que demonstra a negação das relações desiguais no campo da tomada de decisão, 

conflitos simbólicos. Para Bobbio et al. (1998b, p. 939) a conflitualidade do poder possui 

vertentes relacionadas à desigualdade de recursos: 

 

 

O ressentimento derivado da desigualdade de recursos é, por isso, juntamente 
com o antagonismo das vontades, a segunda matriz que se evidencia na 
conflitualidade do Poder. Ela pode ser encontrada também nas relações de 
manipulação e aliciamento moderado e, de um modo geral, em todas as 
relações de Poder, particularmente se estabilizadas, uma vez que toda a forma 
de Poder é habitualmente a expressão desigualdade de recursos. E quando 
mais esta é sentida pelo sujeito passivo como um peso oneroso ou como uma 
vergonha infamante, tanto mais a relação de Poder tende a criar um 
antagonismo de atitudes e a preparar um conflito aberto.  

 

 

 A representante dos professores apresenta declarações diferenciadas, em que todos 

definem os assuntos da reunião com discurso bastante progressista, omitindo a intervenção da 

presidente (Secretária): 
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Bem, ela acontece em dois momentos. Geralmente ela acontece como uma 
formação continuada. Ela é definida previamente na reunião anterior, mais ou 
menos que temas a gente vai discutir. Nós temos com freqüência a questão da 
análise dos balancetes, porque ela acontecer a cada três meses. Temos, 
também, a análise da prestação de contas da Educação de Jovens e Adultos 
que, também, é o Conselho do FUNDEF que acompanha. Então, assim, nós 
temos muitos assuntos prévios para decidir, exceto algumas reuniões 
extraordinárias como, por exemplo: este ano nós tivemos alguns dados, o 
pagamento do rateio, a divisão, alguns professores entraram com o pedido de 
verificação. Porque alguns entraram recente no concurso pediram demissão 
(funcionário da secretaria entra na sala para pegar um material e interrompe 
por alguns minutos a entrevista). Pediram demissão e eles passaram, pediram 
jus, para fazer uma análise, rever, para analisar o seu pedido. Porque eles 
desejam fazer jus também, às vezes, 15 (quinze) dias, 18 (dezoito) dias ao 
rateio do FUNDEF e precisamos analisar tudo com bem cuidado para não 
haver injustiças (PROFESSOR 02, 2006). 

 

 

 Diferentemente, a representante dos funcionários cita a influência da presidente e do seu 

suplente na definição das discussões: 

 

 
A pauta é definida pela professora Delmira e Rildo. As decisões são tomadas 
durante as reuniões com os conselheiros, onde analisamos cada caso dentro da 
lei e tomamos as decisões cabíveis. [...] Somos um grupo que qualquer 
problema abordado nós nos reunimos em reunião e decidimos. [...] O ano 
passado uma professora estava de licença e lá na computação acharam que, ou 
seja, um erro ela não tinha direito. Reivindicou, o Conselho se reuniu, 
analisamos a documentação dela e chegamos à conclusão que ela tinha direito 
sim. Foi feito o pagamento dela (FUNCIONÁRIO 02, 2006). 

  

 

Em ambos os discursos, identificamos o poder de decisão dos conselheiros, sendo 

aproveitados, primordialmente, no momento de discutir (decidir) quem tem direito ao rateio, 

comprovada, inclusive, na intensificação das reuniões. A atenção do Conselho passa a ser 

configurada em momentos específicos com o privilégio do poder de decisão nas discussões 

sobre o rateio, privilegiando apenas aspectos burocráticos (responder a uma exigência 

institucional) ao utilizar a regra majoritária. Sobre tal pressuposto Offe (1984, p. 330) destaca: 
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[...] é fictício o pressuposto da regra majoritária (pelo menos no que se refere 
ao seu poder de legitimação democrática), de que existe entre os cidadãos 
ativos uma competência decisória eqüitativamente distribuída e tematicamente 
adequada. 

 

 

  É relevante considerar ainda o relato da representante dos pais: “Todos os membros do 

Conselho definem a pauta. [...] Quando a gente faz a reunião já vai pensando o próximo assunto. 

Eles convocam para a outra reunião” (PAIS, 2006). Igualmente, a representante dos diretores 

reafirma a declaração anterior: “[...] Sim, resolvemos as questões em grupo e também dando 

sugestões para o próximo encontro. [...] Todos definem a pauta” (DIRETOR 03, 2006). A outra 

representante dos diretores afirma: 

 

 

[...] todas as decisões são tomadas em conjunto. Há uma pauta pré-elaborada e 
é também oportunizado, antes de iniciar a reunião, a participação dos demais 
conselheiros, sugerindo temas ou assuntos necessários porque quando ela 
convoca, ela tem um objetivo. Mas, se a gente tem uma coisa dentro daquela 
reunião que a gente pode colocar, é colocado (DIRETOR 02, 2006). 

 

 

De maneira contraditória alguns representantes do Conselho asseguraram que as 

discussões são definidas pela presidente, inclusive, a necessidade de convocação. Outros, que a 

pauta da reunião é determinada coletivamente. Por meio do acesso a documentos a representante 

dos pais nos forneceu uma das pautas da reunião entregue pela presidente. Tal aspecto contradiz 

o discurso de alguns representantes no momento da afirmação de que a pauta é definida no 

grupo. Assim, não podemos dizer que as discussões iniciais representam os anseios do Conselho 

como um todo. Nesse sentido, Werle (2003, p. 78) argumenta: “Os valores e a identidade 

coletiva, a vontade geral da maioria é construída por aqueles que sabem manejar mais 

habilmente os recursos e formar o consenso do grupo, na dinâmica dos processos relacionais”. 

É essencial que haja uma identificação coletiva dos representantes envolvidos nas 

temáticas discutidas no sentido de auxiliar a qualidade da participação dos sujeitos e, 

conseqüentemente, seu poder de decisão, pois a manipulação dos assuntos discutidos pode 

comprometer os anseios das categorias representadas. Além disso, o poder de decisão dos 
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conselheiros pode apresentar-se somente como uma simplória legitimação burocrática e não 

como mecanismo de transformação.  

De maneira direta procuramos obter informações sobre a influência dos conselheiros 

nas decisões tomadas no Conselho. Nesse sentido, evidenciamos que a participação dos atores 

sociais, podendo intervirem no processo de tomada de decisão, e assim perceberem se os 

conselheiros possuem poder de decisão no Conselho. Com tal intuito, observemos as 

informações fornecidas pelo representante dos professores no primeiro e segundo mandatos: 

 

 
Olha. Dizer a você que influenciava eu tenho quase certeza que sim. Houve 
"n" e "n" momentos em que eu realmente participei ativamente e convenci. Só 
que para relatar agora quais eram eu só me lembro de uma que foi essa 
questão de quando a gente conseguiu definitivamente implantar o calendário 
de reuniões. Essa eu me lembro bem que foi uma decisão que a gente 
questionou muito e de tantas e tantas vezes ficar perturbando com relação a 
não ter uma certeza de quando seria a próxima reunião foi estabelecido no 
Regimento Interno e a gente conseguiu aprovar. E outra coisa muito forte 
também foi a questão do questionamento do rateio. Porque a gente tinha 
provas diretas de Raimundo Marciano que eu vinha provando que existia um 
dinheiro escondido. Como a gente dizia um dinheiro obscuro que não 
aparecia, mas se usava e fazia crer que ele existia. A gente tinha todos os 
dados que eu consegui através de outras fontes pela Internet e vinha sempre 
questionando isso e consegui convencer. É tanto que logo em seguida, Agnelo 
passou a pagar o rateio do pessoal (PROFESSOR 01, 2006).  

 

 

O representante dos professores ao relatar que “participou ativamente e convenci”, 

sugere que utilizou os recursos de poder à disposição (como a argumentação oral e 

conhecimentos sistematizados sobre o FUNDEF) para prevalecer um interesse não apenas 

individual e sim coletivo. O relato do professor converge com o pensamento de Bobbio et al. 

(1998b, p. 934) quando dizem que: “[...] o Poder pode ser exercido por meio de instrumentos ou 

de coisas”. Poderíamos afirmar que o poder de decisão do conselheiro encontra-se, também, 

relacionado ao poder de resistência a uma ordem determinada por representantes do poder 

público na figura da Secretária do período. Segundo Foucault (1984, p. 241): “para resistir, é 

preciso que a resistência seja como o poder. Tão incentiva, tão móvel, tão produtiva quanto ele. 

Que, como ele, venha de ‘baixo’ e se distribua estrategicamente”. Nesse caso, o representante 



 185
      

 

resistiu na mesma intensidade que exercia o poder contrariamente ao reunir, estrategicamente, 

alguns argumentos convincentes. Além do mais, ele preocupava-se em propagar suas ações: 

 

 

Nós fazíamos a divulgação através de jornalzinho. Tínhamos um folhetim que 
a gente distribui para a categoria. A gente às vezes ia às escolas apresentá-lo. 
Quando não aceitavam o nosso jornalzinho a gente ia no boca a boca. Às 
vezes, levava carreira de diretor. Chegamos a levar a carreira de diretora, isso 
é bem verdade. No início principalmente, chegamos a levar carreira mesmo 
literalmente de diretor com cabo de vassoura na mão, mas a gente tirava isso 
de letra. Isso faz parte do processo. Já no segundo não, houve toda uma 
flexibilidade. Eu diria que abriu um pouco as portas. Realmente e aí começou 
a caminhar melhor (PROFESSOR 01, 2006). 

 

 

Percebemos a persistência do professor em divulgar as ações do Conselho, e como sua 

forma de agir publicamente nas divulgações das ações incomodava sujeitos que, certamente, 

eram contra o movimento sindical, local. É relevante ressaltar que o representante dos 

professores, com sua resistência, alcançou inúmeras conquistas pessoais e coletivas, como a 

implantação, a organização e a própria distribuição do rateio (sobra anual dos recursos do 

FUNDEF) com reivindicações realizadas, insistentemente. A qualidade da participação do 

conselheiro apresenta-se associada à sua relação ativa com o movimento sindical configurada 

em seu nível de politização, visão mais ampla dos processos políticos locais, auxiliando em seu 

poder de decisão. Diferentemente, o representante dos funcionários afirma sobre sua 

participação no processo de decisão: “Discussões sobre rateios. Eu apenas contribuía nas 

discussões” (FUNCIONÁRIO 01, 2006). Enquanto a representante dos diretores informa que: 

“Não houve” (DIRETOR 01, 2006) nenhum momento que sua participação tenha influenciado 

as decisões tomadas. 

Contraditoriamente, os representantes citados participavam, talvez, de forma restrita em 

relação ao representante dos professores, que questionava as omissões do poder público local, 

utilizava proficuamente do direito de exercer seu poder em favor de sua categoria. A 

confirmação surge após a distribuição do rateio (conquista) que ocorreu com sua participação. 

Para Bobbio (1986, p. 13) direito e poder possuem uma relação recíproca: “Retomo a minha 

velha idéia de que o direito e poder são as duas faces de uma mesma moeda: só o poder pode 

criar direito e só o direito pode limitar o poder”.  
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A ausência dos conselheiros na utilização do seu poder de decisão no Conselho pode, 

inclusive, comprometer a ações de outros, bem como indeferir o direito de envolver-se de forma 

efetiva em outros processos participativos. O direito de exercer o poder de decisão pode servir 

para legitimar a existência de estruturas burocráticas que apenas oficializam decisões do poder 

público local. Talvez, a figura do professor tenha rompido com esse paradigma no Conselho 

organizado no Município de Parnamirim/RN, por esse motivo incomodava alguns sujeitos.  

No terceiro mandato do Conselho as relações de poder são mais sutis. No entanto, parte 

dos conselheiros reconhecem que apenas contribuem nas discussões já encaminhadas.  

Ao questionarmos a presidente sobre sua participação nas decisões tomadas, esclarece:  

  

  
É lógico que quem preside tem a palavra, tem a vez e tem a confiança dos 
membros. Mas, o que é mais polêmico aqui é a distribuição do rateio (Risos). 
A distribuição do rateio, assim, porque há toda uma preocupação nossa 
enquanto secretaria de educação em apresentar uma relação, uma lista de 
pessoas que realmente faz jus e há por parte do Conselho uma necessidade de 
conhecer se cada pessoa que realmente está ali corresponde à verdade. Então, 
esta tem sido sempre a atitude quando se apresenta a relação de rateio há 
sempre discussão. E fulano? E esse nome, está realmente na sala? [...] Eu 
enquanto Secretária de Educação eu apresento, a gente faz aqui a relação do 
rateio. Tudo que envolve dinheiro merece que se tenha uma observação mais 
aguçada. E os conselheiros, por sua vez, que vão aprovar fazer aquela análise. 
Eles têm razão em esta preocupados mesmo e querem esclarecimentos para 
evitar injustiça (PRESIDENTE, 2006). 

 

 

 A representante reconhece que preside as reuniões e tem poder, legitimidade para 

exercer o poder da palavra, argumentação oral (domínio da palavra). Certamente, ela influencia 

nas decisões, bem como pode contribuir para permanência de uma ordem no encaminhamento 

das discussões. De acordo com Bourdieu (2003, p. 15): “O que faz o poder das palavras e das 

palavras de ordem, poder de manter a ordem ou de a subverter, é a crença na legitimidade das 

palavras e daquele que as pronuncia, crença cuja produção não é da competência das palavras”.  

A presidente ao exercer o poder da palavra poderá promover nos demais representantes 

(que certamente possuem menos recursos de poder) inibições em propor ou formular propostas 

para o encaminhamento das discussões políticas. No caso do Conselho a presidente reconhece 
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que define os sujeitos que receberão o rateio, temática de grande discussão, sendo outros 

assuntos (como por exemplo, análise das planilhas) discutidos esporadicamente. Ainda, a 

presidente expõe que detém a confiança dos membros, apesar de os mesmos não a terem elegido 

como presidente. Bourdieu (2003, p. 188) define como operação de crédito: “o homem político 

retira a sua força política da confiança que um grupo põe nele. Ele retira o seu poder 

propriamente mágico sobre o grupo da fé na representação”.   

 A representante dos professores apresenta um discurso sem referenciar à influência da 

Secretária.  

 

 
Na verdade, a minha participação não se dá, não ocorre de forma individual. 
Quando se trata de Conselho a concepção que temos, é que tenham decisões 
coletivas em seu seio. Então, ela ocorre de forma coletiva, no entanto, nós 
podemos emitir nossas opiniões dentro do Conselho. Embora, a gente saiba 
que vá precisar também do consenso, muitas vezes. É, uma das coisas 
importantes que nós, queremos destacar o aspecto enquanto membro foi com 
relação ao requerimento dos professores que desejam fazer jus ao FUNDEF e 
tem alguns casos que fica difícil para a gente definir. Tem professores que 
atuam 08 (dias), às vezes, sai em licença 05 (cinco) dias e eles querem ter 
direito a esse momento do FUNDEF. Então, como fazem, organizam-se a 
questão das planilhas. Não somos nós que organizamos, mas nós analisamos, 
então quando tem esses casos fica difícil até para a gente definir. Então, 
achamos que seria interessante ter uma definição, por exemplo: menos de 15 
(quinze) dias o professor que participa do FUNDEF. Mas, se ele por acaso 
pediu uma licença ou se ele de repente pediu demissão e ele participou menos 
de 15 (quinze) dias desse exercício, vamos ter dificuldade para pagar, porque 
vamos trabalhar com menos do que a fração dos 12 (doze) avos. Então, fica 
um pouquinho difícil. A gente chegou a um consenso que para facilitar até a 
nossa compreensão, com relação a valores, que não é pouco. Então, definimos 
que todos os pedidos que fossem inferiores a 15 (quinze) dias a gente não 
daria como favorável (PROFESSOR 02, 2006).  

 

 

 Talvez a representante não tenha contribuído para a concretude de alternativas no 

processo de acompanhamento. Realmente, as decisões devem ser coletivas, no entanto, não 

significa que não se possa emitir propostas individuais para suscitar o debate político. A 

representante, nesse sentido, apenas ratifica propostas já lançadas, uma vez que as discussões 

emergem de outra fonte ou sujeito. Tal reflexão nos convida a pensarmos sobre a competência 

decisória. Conforme aponta Offe (1984, p. 329-330) “uma competência decisória que o capacite 
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a acompanhar as conseqüências de suas decisões através do princípio majoritário”. Offe (1984) 

ressalta, que não é necessária apenas a capacidade de julgamento independente e sim a 

“capacidade de sintetizar” informações para direcionar o debate a questões efetivamente 

relevantes, no caso do Conselho, o efetivo acompanhamento dos recursos. A conselheira 

necessita compreender que a “competência decisória” deve desenvolver-se, individualmente, e 

concretizar-se (elevar-se) no coletivo.   

 A representante dos funcionários reconhece sua apatia no que concerne ao processo de 

tomada de decisão. Compara-se a um animal que realiza movimentos mecânicos com a cabeça 

(símbolo de confirmação e obediência). Observemos seu depoimento: “Não! Nesse sentido era 

uma conselheira lagartixa, apenas discutia com o grupo, poderia ter mais participação se a 

minha classe fosse contemplada com o rateio, o famoso rateio (Risos)” (FUNCIONÁRIO 02, 

2006). Segundo as declarações da conselheira ela apenas ratifica as propostas por outros e 

atribui a sua ausência de participação nas decisões ao não recebimento do rateio (exclusivo dos 

profissionais da educação – professores e coordenadores), buscado por muitos funcionários do 

Município. É evidente o comodismo da funcionária por não existir uma motivação individual 

para envolver-se no processo decisório. Argumenta Dallari (1983, p. 22-23) que: 

 

 

Um fato inegável, fácil de verificar, é que ninguém pode viver sem tomar 
decisões. Apesar disso, muitas pessoas fazem o possível para não tomar 
decisões, o que pode ser motivado por comodismo ou pelo medo da 
responsabilidade de decidir. Quase sempre essas pessoas procuram esconder o 
verdadeiro motivo, simulando desprendimento, dizendo que acatarão de boa 
vontade o que os outros decidirem.  

 

 

A ausência de participação da representante nas decisões configura-se como uma fuga de 

responsabilidade ou mesmo relacionada à falta de consciência quanto à necessidade social e do 

significado de sua omissão no processo decisório. De modo também apático, a representante dos 

pais afirma: “Não, aquela mesma resposta. Eu não tenho, assim, aquela participação. Mas, a 

decisão é com todos. [...] É eu só faço discutir. Não toma decisões, não” (PAIS, 2006). Em outro 

momento questionamos sobre divulgação das informações e a mesma representante relata: 
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Divulgo não [...]. Eu não divulgo, não. Têm muitas coisas que não é para 
gente divulgar. Vão querer saber tudo, tudo e não pode saber [...]. Têm muitos 
assuntos que não é para saber, para todos saberem é uma norma que tem. A 
Secretária falou que tem coisas que não é para conversar (PAIS, 2006).  

 

 

Nas declarações da representante dos pais identificamos a ausência de uma participação 

ativa (apesar de considerar-se, anteriormente, como ativa por não faltar às reuniões) 

compromete sua atuação no que concerne ao encaminhamento de propostas, pois não privilegia 

o processo decisório. Do ponto de vista de Cury (2004, p. 47) é extremamente relevante a 

publicização das ações do Conselho: 

 

 

Certamente é do interesse comum ter conhecimento do que se passa no 
interior de um órgão que tenha algum poder decisório sobre a vida social. O 
dar a conhecer de atos e decisões que implicam uma comunidade e são 
comuns a todos os seus indivíduos só pode ser produto de uma audição maior. 
Essa modalidade do ver e ser visto deve se distinguir, por sua vez, daquilo que 
ocorre no âmbito da privacidade dos indivíduos.   

 

 

Ainda não compreendemos por que a representante dos pais afirma que certas questões 

não podem ser divulgadas publicamente. À medida que questionamos a presidente sobre o 

assunto ela nos diz que: 

 

 

Pode e deve. É para ser divulgada, é para ser transparente. As reuniões são 
abertas. Qualquer professor, qualquer pai, qualquer servidor pode e deve saber 
o calendário, o cronograma de reuniões e participar. Participar como 
observador, agora não tem direito, à participação popular. Participação no 
sentido de intervir, porque já tem um representante. Mas, como participante 
pode (PRESIDENTE, 2006). 

 

 

A contradição entre os discursos nos faz compreender como as relações de poder estão 

configuradas naquela situação particular de modo que alguns representantes assumiriam a 
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condição de dominados, de forma camuflada. Contudo, percebemos a falta de politização e de 

consciência da representante dos pais para um melhor direcionamento do debate político, 

conciso e competente de sua parte. De acordo com o resultado da pesquisa desenvolvida por 

Werle (2003, p. 79) sobre o posicionamento dos pais nos Conselhos, retiramos a seguinte 

informação: 

 

 

[...] representantes dos segmentos dos pais que têm menos recursos 
argumentativos, pouca escolarização e ocupações de menos prestígio social, 
sua posição é de legitimação do poder, exercido por outros segmentos. Da 
mesma maneira, pode ser explicada a inclusão de funcionários e alunos nos 
Conselhos, e sua passividade e ausência na dinâmica das reuniões.  

 

 

 Nessa perspectiva, em alguns casos o segmento dos pais parece desprovido de 

argumentos, principalmente de caráter político mobilizador que podem enfraquecer o debate 

político (no caso sobre as aplicações do FUNDEF), às vezes, apenas legitimam os discursos 

políticos vigentes. É provável que alguns pais não tenham, proporcionalmente, a posse de 

instrumentos materiais e culturais que potencializem sua capacidade de expressão, sua 

competência decisória e social. Sobre tal aspecto Bourdieu (2003, p. 164) argumenta que: 

 

 

[...] a análise das condições sociais da constituição da competência social e 
técnica que a participação activa na <<política>> exige, é preciso lembrar ao 
menos que os efeitos e obstáculos morfológicos que a dimensão das unidades 
políticas e o número dos cidadãos opõem a qualquer forma de governo directo 
são de certo modo aumentados pelos efeitos do desapossamento econômico e 
cultural: a concentração do capital político nas mãos de um pequeno grupo é 
tanto menos contrariada e, portanto tanto mais provável, quanto mais 
desapossados de instrumentos materiais e culturais necessários à participação 
activa na política estão os simples aderentes.    

 

 

 A competência social e política da participação necessita ser melhor compreendida pelos 

conselheiros para que utilizem, positivamente, seu poder de decisão. A representante dos 

diretores articula de forma diferenciada dos demais o discurso sobre sua influência nas decisões: 



 191
      

 

 

 

Sim, tem influenciado. De forma que todos têm poder de participação e 
influência de opinião. A avaliação mais relevante que eu faço é a contribuição 
que a gente faz para que os contemplados com o rateio do FUNDEF seja feita 
de forma mais justa possível. Que a decisão seja coerente com o regimento 
interno e não com os colegas professores (DIRETOR 02, 2006). 

 

 

  Posteriormente, perguntamos à representante se houve algum momento em que interveio 

diretamente no Conselho, lançando uma proposta. Ela responde: “Que teve, teve. Mas, eu não 

me lembro” (DIRETOR 02, 2006). A partir das declarações da representante percebemos que as 

discussões do Conselho são intensificadas no período de distribuição do rateio. Nesse sentido, o 

poder de decisão do Conselho torna-se efetivamente exercido em um peculiar momento. 

Compreendemos o zelo que os conselheiros possuem com o rateio (pois inúmeros professores 

entraram com recurso de verificação na secretaria) para não cometer injustiças, contudo não 

aparece na fala dos representantes a preocupação com o acompanhamento dos recursos 

continuamente, somente no momento do rateio. Diferentemente, a outra representante dos 

diretores interveio em um caso particular: 

 

 

O caso de uma professora que requer recursos de um mês do rateio FUNDEF, 
o qual eu sugeri uma ação como resolver de forma que ela realmente venha a 
ter direito. [...] Intervi em forma de memorando para os recursos humanos. 
Orientar a ela que trouxesse o atestado da licença maternidade para que 
realmente os conselheiros fizessem análise e resolvessem para ela ter direito 
ao rateio ou não referente a um mês (DIRETOR 03, 2006). 

 

 

 Apesar da importância do auxílio que a representante forneceu a uma professora 

específica, não identificamos uma atuação mais contínua nos processos de tomada de decisão no 

decorrer de sua participação no Conselho. De modo mais amplo, as ações do Conselho devem 

ter uma maior repercussão social, à medida que representam significativas categorias da 

sociedade e possuem um papel social relevante para a melhoria da qualidade da educação 

(aplicabilidade dos recursos). Segundo Cury (2004, p. 44-45):  
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A rigor, todos esses Conselhos têm uma convergência final: garantir o acesso 
e a permanência de todas as crianças, de todos os adolescentes, jovens e 
adultos em escolas de qualidade. E, sendo a educação escolar um serviço 
público e de finalidade universal, é no ensino público que a oferta de ensino 
dever ser cuidadosamente gerida [...]. Essa gestão cruza, no interior das 
competências normativas desses órgãos, mecanismos jurídicos de proteção do 
direito à educação com mecanismos financeiros de asseguramento material do 
mesmo.    

 

 

 Em suma, a discussão sobre o poder é de significativa relevância para a compreensão dos 

processos decisórios no interior do Conselho. Os representantes do Conselho quando agiram 

diretamente com ações próprias e questionadoras puderam obter inúmeras conquistas 

(implantação, organização do Conselho e a distribuição do rateio) que tiveram repercussões na 

conjuntura vigente. Nessa perspectiva, entendemos que os conselheiros de Parnamirim/RN 

necessitam ocupar seu espaço de poder que se constitui em momentos de intervenção direta com 

argumentações orais de cunho político (poder da palavra). Assim, poderão promover o 

dinamismo do debate político no acompanhamento dos recursos, zelando por uma educação de 

qualidade e ser exemplo de emancipação social dos atores envolvidos na reivindicação dos seus 

direitos. No entanto, os conselheiros precisam entender que sua atuação vai além do 

acompanhamento do rateio que se configura, apenas, em um momento específico, apesar de ser 

sumamente relevante para a categoria dos professores. 

 

 

4.4 Conquistas e contribuições dos conselheiros nas ações do Conselho 
 

 

 A participação e poder de decisão nas estruturas colegiadas devem culminar na 

democratização das relações na esfera pública, preconizando o envolvimento da sociedade civil 

no acompanhamento da gestão pública. As ações do Conselho no Município de Parnamirim/RN, 

ao longo dos anos concretizaram-se de diversas formas conforme o contexto político que 

redimensionou as orientações e encaminhamentos dos debates. Tais fatores comprometiam a 



 193
      

 

educação municipal devido a inúmeros aspectos destacados por Machado et al. (2004, p. 322): 

“A gestão da escola brasileira, a pública especialmente, sempre foi marcada pela centralização e 

verticalização do poder decisório, interferências políticas partidárias e improvisação de ações”. 

Apesar de vivenciar impasses durante o seu amadurecimento histórico o Conselho apresenta-se 

como um recurso de compartilhamento de poder, interferência e descentralização das decisões, 

em que a ação coletiva pode descredenciar a individual. Dentro dessa perspectiva, procuramos 

identificar na fala dos atores da pesquisa as dificuldades e as contribuições/vantagens 

encontradas pelo Conselho no Município em apreço. 

 No primeiro e segundo mandatos os conselheiros apresentavam, de forma unânime, o 

rateio como a eloqüente contribuição do Conselho. Realmente, esse recurso foi devolvido aos 

professores após anos de discussões (direcionadas pelo representante dos professores do 

período), sendo distribuído apenas no segundo mandato com a mudança do poder executivo. O 

representante dos professores assim se expressa:  

 

 
Eu diria que teve uma contribuição muito boa, visto que hoje o professor já 
tem aquela certeza de um rateio que naquele tempo era um negócio quase que 
um sonho. Era utópico e hoje ele já tem real. Eu até outro dia encontrei com 
uma professora brincando: "Olha, Bosco graças ao rateio eu tenho a minha 
casinha". [...] Melhor seria se não houvesse o rateio que houvesse o salário 
justo todos os meses. Como foi uma briga nossa e a gente sempre questionou 
isso, que em vez de dividir em tantas parcelas, ou seja, em duas parcelas, 
dividisse em doze. Todos os meses aumentavam o salário dos professores, mas 
infelizmente ainda não aconteceu espero que um dia aconteça. Eu diria que 
sem o Conselho fica bastante difícil. [...] Eu acho que o Conselho é o ponto 
chave. Porque é assim, à medida que você sabe que tem alguém que vai 
fiscalizar você procura fazer a coisa mais correta, isso é ponto chave. Então, se 
mesmo com todas as fragilidades do Conselho que a gente sabe, mas só em ter 
um conselho, ter um ou dois que realmente fiscalizam e participam que está na 
ativa que busca as informações. Eu acho que é de suma importância. Dizer que 
não deveria existir o Conselho é inviável (PROFESSOR 01, 2006). 

 

 

 A importância da formação e atuação do Conselho no Município traz conseqüências 

positivas inclusive reconhecidas pelo entrevistado, particularmente na distribuição do rateio e 

possibilidade de acompanhamento das ações do executivo quanto aos recursos do FUNDEF. 
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Como propõe Cury (2004, p. 48) o papel dos indivíduos no âmbito da representatividade é ser 

fonte de poder na reivindicação de direitos: 

 

 

A modernidade, em seu sentido, afirma o papel dos indivíduos como fonte de 
poder. Este último por seu turno deve proteger os direitos destes indivíduos. 
Esses, sendo fonte de poder e não podendo exercê-lo de modo direto, fazem-
no mediante outros para os quais delegam parte desse poder em favor de 
ocupantes [...]. 

  

 

 Para uma melhor compreensão do fenômeno do rateio devemos analisá-lo em um 

contexto mais amplo, pois as sobras dos recursos deveriam ter um caráter provisório, uma vez 

que no Município de Parnamirim ocorre anualmente. Significa dizer que as sobras ao serem 

realizadas desde o ano de 2001, poderiam estar incluídas no salário dos professores e não 

aparecerem como abono. O Mec nos fornece declarações esclarecedoras sobre o abono salarial 

do FUNDEF, mais conhecido como rateio. 

 

[...] abono é uma forma de pagamento que tem sido utilizada, sobretudo pelos 
municípios, quando o total da remuneração do conjunto dos profissionais do 
magistério do ensino fundamental não alcança o mínimo exigido de 60% do 
FUNDEF, como determina a lei. Portanto, esse tipo de pagamento deve ser 
adotado em caráter provisório e excepcional, apenas nessas situações especiais 
e eventuais, não devendo ser adotado em caráter permanente. É importante 
destacar, inclusive, que a adoção de pagamentos de abonos em caráter 
permanente pode ensejar, no futuro, que tais pagamentos sejam incorporados à 
remuneração dos servidores beneficiados, por se caracterizar, à luz da 
legislação trabalhista, um direito decorrente do caráter contínuo e regular 
dessa prática. Desta forma, caso no município esteja ocorrendo "sobras" 
significativas de recursos dos 60% do FUNDEF no final de cada exercício, 
essa situação pode significar que o Plano de Carreira e Remuneração do 
Magistério, ou então a escala ou tabela de salários/vencimentos, esteja 
necessitando de revisão ou atualização [...] (BRASIL, 2007).  

 
 

É notório que o rateio foi a conquista mais evidente realizada pelo Conselho, pois 

representa de uma significativa melhoria salarial40, podendo modificar, até a condição social dos 

                                                 
40 Apesar de utilizar o termo melhoria salarial entendemos que houve apenas um significativo aumento de 
gratificações (abonos), pois quando o professor precisa afastar-se da sala de aula (aposentadoria, por exemplo) 
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professores. Em conversa informal o professor declara que sua categoria aumento do seu poder 

de compra, representado pela aquisição de casas, carros, computadores, dentre outros. Assim, 

acreditamos que a conquista do rateio pode modificar a realidade social dos professores do 

Município. Talvez, em outras circunstâncias, essas conquistas financeiras pudessem demorar 

anos.  

 O fenômeno do rateio é reconhecido pelos representantes como um processo de 

conquista consolidada pelo Conselho, no entanto ainda há uma busca não alcançada, na 

distribuição dessa sobra no decorrer do ano, no rendimento dos professores, possível de ser 

realizado, porém, até o momento não concretizado pelo poder executivo41 e nem se apresenta 

como uma discussão do Conselho, de acordo como os registros das atas de reunião, uma vez que 

nos registros do Conselho atual não encontramos discussões relacionadas a essa temática. Com a 

mesma perspectiva do professor o representante dos funcionários aponta o rateio como 

contribuição e vantagens da atuação do Conselho: 

 

 
Acredito que a melhoria da remuneração dos educadores através de rateio. Se 
bem que não era isso que eu queria. Eu queria que fosse, que tivesse havido 
um planejamento, que houvesse um planejamento por parte do executivo para 
que fosse pago mensalmente, incluído no salário de cada funcionário. [...] O 
acompanhamento do Conselho [P.L]. Sim, o acompanhamento dos 
conselheiros, tornou-se mais intenso, fez com que o poder executivo tivesse 
mais cuidado com a aplicação dos recursos para poder apresentar essas 
prestações de contas para o próprio Conselho (FUNCIONÁRIO 02, 2006).  

 

 

 Nas falas observamos, principalmente a partir do terceiro mandato, a relevância do 

Conselho para o Município como possibilidade de acompanhamento por parte de segmentos da 

sociedade, da gestão pública, e maior interação entre a sociedade e o poder público, alcançando 

o objetivo primordial da formação do conselho. Como argumenta Gohn (2001, p. 83): “[...] o 

fato de os Conselhos conterem a possibilidade de reordenação das políticas públicas brasileiras 

na direção de formas de governança democráticas”. Em outro contexto, percebemos a 

semelhança entre o discurso do professor e o do funcionário no que concerne à probabilidade de 

                                                                                                                                                            
perde seus rendimentos, recebendo um salário mínimo sem direito ao rateio. Percebemos que o rateio é uma gorda 
gratificação aos ativos.  
41 Devido à necessidade de manter uma proposta eleitoral defendida deste o início do mandato do Prefeito. 
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elevar o salário dos professores, mensalmente, para não haver essa retenção do recurso do 

FUNDEF durante um ano, sendo distribuído no ano seguinte. De forma objetiva a representante 

dos diretores destaca como contribuição: “Melhores condições para os educadores, 

principalmente nas condições financeiras” (DIRETOR 01, 2006). 

  A visibilidade que os conselheiros têm sobre a maior contribuição do Conselho 

evidencia uma grande conquista que repercute até os dias atuais. No atual contexto, o rateio 

ainda é ansiosamente esperado ano a ano, geralmente, o poder executivo distribui no mês de 

julho e agosto (em duas parcelas), no entanto, no início do ano letivo já se iniciam os 

comentários sobre a possível antecipação do rateio42. Para compreender esse contexto, que 

perpassa a atuação no Conselho, Cury (2004, p. 45) afirma que: 

 

 

[...] eles participam de uma dinâmica política que ultrapassa o setor 
educacional, podendo se constituir m espaço tanto de avanço na consecução 
das finalidades da educação brasileira como de retardo desses objetivos. De 
todo modo, a pluralidade representativa que os deve caracterizar traz consigo a 
existência de conflitos entre concepções gerais e ideário educacional.  

 

 

 É evidente que inúmeras vezes, a atuação do Conselho encontra-se condicionada a 

vertentes da política local, quer seja oposição ou situação. Contudo, o que deve prevalecer é o 

interesse coletivo em melhorar as condições educacionais, nesse caso, o acompanhamento 

(aplicação) dos recursos do FUNDEF. Nesse sentido, a “vitória” do rateio promoveu, ainda que, 

provisoriamente, a melhoria da remuneração dos profissionais da educação de todo o município, 

sendo o Conselho um exemplo de estrutura colegiada participativa com poder de derrubar 

concepções políticas que comprometiam a efetiva distribuição desses recursos. Também, 

promoveu uma consciência crítica em alguns participantes que reivindicam sua distribuição 

mensal do rateio, esta talvez esteja condicionada à atuação dos representantes no movimento 

sindical local. Tal concepção, segundo Demo (2001, p. 28); 

 

                                                 
42 Realizamos tal afirmação, porque somos professoras do Município e vivenciamos essa realidade. Observando, 
constantemente, especulações das companheiras de trabalho com comentários sobre o possível valor do rateio que 
poderá ser distribuído. 
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[...] trata-se de estilo político de organização, porque acentuamos o contexto 
do poder e a desigualdade, traduzindo a necessidade de práticas alternativas. 
No fundo, qualquer organização social tem feição política, porque significa a 
ocupação de espaço e a conseqüente convivência com espaços concorrentes.   

  

 

 Demo (2001) coloca em evidência a importância da organização da sociedade civil na 

busca de seus interesses, e enfatiza que a inserção dos sujeitos produziu uma nova mentalidade 

configurada em outras necessidades. Em Parnamirim/RN, a organização do movimento sindical, 

representada no Conselho, principalmente, pelo professor, repercutiu de forma positiva, tanto na 

busca dos interesses da classe, representada pela concorrência com o poder público para a 

efetivação no caso do rateio, quanto na elevação do debate político para extinção da retenção 

dos recursos. No decorrer da participação o poder de decisão dos conselheiros elevou-se e 

alcançou outros patamares e conquistas. Bordenave (1983, p. 77) argumenta que: “Quando se 

promove a participação deve-se aceitar o fato de que ela transformará as pessoas, antes passivas 

e conformistas, em pessoas ativas e críticas”. Assim, sendo, a participação desses atores sociais 

passa a ser entendida como um processo de desenvolvimento da consciência crítica e aquisição 

de poder. 

 De modo sucinto Lück (2000, p. 25) destaca o que representa o poder de decisão nas 

estruturas colegiadas: 

 

 

[...] amplia-se, até mesmo para fora do estabelecimento de ensino, o poder de 
decisão sobre o seu trabalho. Esse processo de decisão torna-se, desse modo, 
mais amplo e complexo, por elevar em consideração múltiplos aspectos que 
constituem o tecido social, e por articular diversos grupos de interesse. Não 
consiste na divisão limitada de poder e sim na expansão do mesmo, tal como 
ocorre nas células.  

 

 

 O primeiro mandato de atuação dos conselheiros tem grande evidência devido às 

pressões exercidas para a implantação do Conselho e à elevação do debate político. Nesse 

contexto, como os conselheiros relatam a sua mais evidente contribuição (o rateio) repercutiu na 

vida social dos profissionais da educação. Todavia, é provável que haja outra contribuição não 
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mencionada, a elevação do poder de decisão dos conselheiros no encaminhamento dos debates, 

ou melhor, dizendo, no acompanhamento dos recursos e nas relevantes discussões relacionadas 

à melhoria da educação.  

 No terceiro mandato as contribuições e vantagens da atuação do Conselho mostram 

nuanças diferenciadas, primordialmente relacionadas à possibilidade de acompanhamento dos 

recursos do FUNDEF. Para a representante da Secretaria (presidente) as contribuições seriam: a 

transparência na utilização dos recursos e o rateio. De forma detalhada e questionadora a 

presidente afirma em seu depoimento: 

 

 

Eu acho que é na transparência da utilização dos recursos. É lógico que todo 
governante sabendo que existe um conselho que fiscaliza que tem poder de 
decisão, até de não aprovar as contas, certamente, e é o nosso caso, somos 
muito mais cuidadosos. Eu por exemplo, enquanto presidente, quando eu digo 
ao prefeito: - Isso a gente vai justificar ao Conselho. Nós vamos ter que levar 
isso para o Conselho. Então, eles têm um papel fundamental muito importante. 
[...] Nós temos já um amadurecimento, um desenvolvimento, chegamos a um 
grau de aceitação na população que não tem, não há mais como não divulgar e 
não utilizar correto. Para isso, está lá a placa. E a maior prova da nossa boa 
utilização dos recursos do FUNDEF é o que retorna para o professor após 
pago todas as despesas, os 40% que é destinado à manutenção e 
desenvolvimento do ensino, os 60% que é para manutenção e o que sobra 
desses 60% ele retorna todinho para o professor no ano seguinte, 
correspondente ao ano anterior que ele trabalhou. Isso tem acontecido desde 
que nós entramos. Você pediu que eu comparasse e eu quero aqui dizer que 
anteriormente esse recurso, ele não retornava para o professor e ele sempre 
existiu. Desde a criação do FUNDEF em 97. Em 98 foi o primeiro ano de 
vigência em Parnamirim que sobra dinheiro dos 60% e esse dinheiro era 
desviado. Não me pergunte para onde foi, que eu não sei lhe dizer, mas ele não 
retornava para o professor. Teve um ano, o ano de 2000, da política, da 
campanha eleitoral que os professores receberam uma insignificante quantia 
de R$ 150,00, que foi uma esmola, como foi assim chamado por eles. E 
quando nós assumimos, nós vimos que dava para pagar melhor, o salário dos 
professores aumentou e ainda sobrou para o 14º salário do professor. O ano de 
2002 os professores receberam dois rateios o correspondente a 2000 que 
sobrou e a 2001 foi dinheiro que todo mundo ficou, assim muito encantado. 
[...] Teve ano que sobrou até R$ 3.000,00 para cada professor, 3.000,00 e 
pouco tem sido assim muito bom. Eu tenho recebido relatos de professores, 
tenho conversado e alguns têm me dito que eu melhorei a minha casa, eu 
comprei um carrinho, eu comprei uma cama para o meu filho que não tinha. 
Olha aqui o FUNDEF, olha aqui o rateio onde está. Comprou o piso, comprou 
isso e aquilo. Melhorou a qualidade de vida do professor (PRESIDENTE, 
2006). 
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 A mesma representante, ainda, destaca a implementação do processo eleitoral como uma 

das conquistas alcançadas pelo Conselho em sua gestão.  

 

 

Eu destaco as eleições, porque antes eram todos indicados. Eram escolhidos, 
você é uma pessoa que votou em mim, então esse pode ser um parceiro, pode 
ser um aliado. Então, não era visto como conselheiro e sim como aliado. Hoje 
não. A gente faz um processo de eleição democrática com voto secreto e se 
candidata. Quem quer participar, quem quer dar sua participação faz a sua 
campanha não há interferência da Secretaria de Educação. Para que você tenha 
idéia da transparência quem ganhou agora para representar os professores foi a 
candidata do sindicato e nós não interferimos. Por quê? Porque é uma maneira 
de que o sindicato participe. Ele não é o representante da categoria? Então, 
quem representa hoje é o sindicato (PRESIDENTE, 2006). 

 

 

 Quando a representante fala sobre a transparência na utilização dos recursos, refere-se à 

constante preocupação em organizar as planilhas para serem, supostamente, apresentadas ao 

Conselho, bem como a preocupação em expor as movimentações. Na política municipal 

promove uma maior qualidade dos serviços com a participação dos sujeitos no controle das 

ações públicas. Bordenave (1983, p. 13) propõe que: 

 

 

[...] a participação garante o controle das autoridades por parte do povo, visto 
que as lideranças centralizadas podem ser levadas facilmente à corrupção e à 
malversação de fundos. Quando a população participa da fiscalização dos 
serviços públicos, estes tendem a melhorar em qualidade e oportunidade.  

 

 

 Verdaderiamente, o processo de escolha dos membros foi um relevante conquista da 

gestão do terceiro mandato, podendo ser uma possibilidade de envolver sujeitos realmente 

comprometidos em acompanhar a utilização dos recursos. Essa prática do processo eleitoral é 

utilizada por poucos municípios, pois, muitos preferem a indicação pelo poder executivo 

(DAVIES, 1999) por isso apresenta-se como um aspecto inovador. O Município de 

Parnamirim/RN desenvolve uma política pautada na transparência de utilização dos recursos, 

distribuindo placas em diversos pontos que demonstram os gastos públicos, principalmente os 
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dos recursos do FUNDEF. O relato da representante demonstra as ideologias emanadas pelo 

poder executivo local que tem uma excelente aceitação popular confirmada pela reeleição do 

seu mandato. No caso a representante, realmente, reconhece pelo menos em âmbito conceitual, 

o papel do Conselho no acompanhamento dos recursos, expressos na própria Constituição 

Federal de 1988, LDB (Lei nº. 9493/96) e Lei do FUNDEF (nº. 9424/96) que enfatiza princípios 

da gestão democrática, conforme mostra a Cartilha do FUNDEF elaborada pelo PRASEM, 

sobre a organização do Conselho para a transparência na utilização dos recursos.  

 

 

[...] A organização desses conselhos é uma conquista do povo brasileiro na 
luta pela democratização da sociedade. Além de eleger seus governantes, a 
população conquistou o direito de escolher representantes para integrarem 
órgãos colegiados com o objetivo de participar na formulação e 
acompanhamento da execução das políticas governamentais e de fiscalizar e 
assegurar transparência na utilização dos recursos públicos (ABREU; POLO, 
2001, p. 63).  

 

 

 O poder de decisão dos conselheiros, também citado pela conselheira, é um mecanismo 

que pode promover um determinado comportamento do poder executivo para a aprovação da 

aplicabilidade dos recursos, tendo todo o cuidado na apresentação dos gastos. A seguir, Bobbio 

et al. (1998b, p. 938) apresentam um esquema explicativo sobre a relação de poder que explica a 

necessidade da transparência dos recursos.  

 

 

O poder age de modo previsível quando B modifica sua conduta de acordo 
com os desejos de A, não através da intervenção direta de A, mas porque B 
prevê que A adotaria reações desagradáveis, se ele não modificasse seu 
comportamento. Naturalmente, para que haja Poder, é necessário que A, 
embora não provoque intencionalmente o comportamento de B, nutra um 
interesse por tal comportamento.   

 

 

 Na verdade, o poder de decisão pode emanar dos dois lados, tanto do poder executivo ao 

prever determinados comportamentos dos conselheiros, quanto do próprio conselho ao não 

aprovar a utilização dos recursos (ou mesmo pode não fazê-lo por receio da possível reação do 
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poder executivo). Podemos classificar o poder como relações de forças silenciosas dependendo 

das circunstâncias em que ocorrem. (FOUCAULT, 1984). 

 De modo semelhante a representante dos professores indica como contribuição do 

Conselho o acompanhamento da aplicação dos recursos, possibilitando um melhor 

conhecimento da população sobre o FUNDEF. Contudo, afirma que o poder de decisão dos 

conselheiros não é tanto para gerar autonomia para decidir. Observemos a seguir, o relato da 

representante dos professores: 

 

 

 Houve o acompanhamento da aplicação dos recursos. Eu acredito que mais 
claro para população, conforme representação por categorias. [...] Melhor 
esclarecimento dos conselheiros, embora nós saibamos que o Conselho, na 
verdade, não é deliberativo, ele tem a função consultiva. Ele não tem tanta 
autonomia para decidir, vamos dizer pagamento. Ele tem apenas o poder atuar 
fazendo o quê? Uma solicitação prévia, como a gente já fez em outros 
momentos no ano de 2004. Quando por exemplo passou o pagamento, então, 
houve alguns questionamentos e o conselho se organizou [...] (PROFESSOR 
02, 2006).  

 

 

 Ao analisarmos o processo de acompanhamento dos recursos verificamos que a 

representante compreendeu a intenção da criação do órgão colegiado – acompanhamento das 

ações do poder público via controle social. Abranches (2003, p. 18) define o objetivo principal 

das políticas descentralizadas e participativas que subsidiam os conselhos é: “[...] possibilitar, de 

forma mais direta e cotidiana, o contato entre os cidadãos e as instituições públicas, de modo 

que estas possam considerar os interesses e as concepções de interlocutores coletivos”. O que 

nos faz entender uma política maior de governo por trás das possibilidades de participação 

conquistada. 

 A representante não menciona o poder dos conselheiros em não aprovar as contas. 

Quando ela fala em pagamento refere-se aos momentos em que o Conselho reuniu-se para 

analisar os casos de professores que impetraram um recurso a fim de requerer o rateio. Com 

isso, afirma não ter poder de pagar às pessoas que realmente têm direito, pois somente o poder 

executivo tem essa prerrogativa. Talvez, não tenha claro que realmente o Conselho tem o poder 

de exigir do poder público o adequado pagamento dos profissionais da educação. Confunde seu 

poder de reivindicar com o de executar o pagamento, mas estes são aspectos totalmente 
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distintos. Esquece da função fiscalizadora do Conselho, que pode questionar determinadas 

decisões. Em tal sentido, o Conselho tem um relevante poder que precisa ser compreendido. 

Para Bobbio et al. (1998b, p. 933): “[...] o poder designa a capacidade ou possibilidade de agir, 

de produzir efeitos”. Nesse caso, o Conselho poderá produzir efeitos ao apresentar propostas de 

decisões, ou mesmo questioná-las.  

 Na concepção da representante dos funcionários a principal contribuição do Conselho 

seria o rateio ao melhorar o aspecto financeiro dos professores, bem como conhecimento sobre o 

FUNDEF, pois até então, possuía conhecimentos restritos sobre o assunto. A conselheira relata: 

“Melhores condições para os educadores, principalmente nas condições financeiras. [...] O 

conhecimento das aplicações do FUNDEF, sem dúvida. Como eles são distribuídos” 

(FUNCIONÁRIO 02, 2006). Observa-se que há uma similaridade tanto no discurso da 

conselheira quanto no discurso de outros representantes, principalmente no primeiro e segundo 

mandatos, referente à contribuição do rateio. O conhecimento acerca das aplicações do 

FUNDEF, também é citado, evidenciando-se os aspectos significativos que propõem o objetivo 

de criação do Conselho. Gohn (2001, p. 105) destaca a importância do Conselho para a área da 

educação quando afirma: 

 

 

[...] ocupar espaços nos Conselhos pode ser uma maneira de estar presente em 
arenas em que se decidem os destinos de verbas e prioridades na gestão dos 
bens públicos; é um forma de ser ouvido e continuar lutando para transformar 
o Estado pela via da democratização das políticas públicas.  

 

 

 Para que a democratização seja uma realidade os conselheiros necessitam considerar-se, 

constantemente, como agentes de transformação para a melhoria da vida na coletividade, 

modificando inclusive as relações entre Estado e sociedade civil. Significa reconhecer, de forma 

efetiva, a importância dos Conselhos no âmbito governamental ao ter a possibilidade de 

intervirem com propostas para a aplicação dos gastos públicos. Contudo, o conselho do 

FUNDEF ainda, nesse caso, não apresenta essa perspectiva. 

   A representante dos pais, também indica, como contribuição, o acompanhamento dos 

recursos. Em seu relato afirma: “Na minha opinião, para melhorar a educação é preciso 

acompanhar mais os recursos. [...] Os recursos, sobre o fardamento escolar, também é uma parte 
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que eu acho importante nesse Conselho” (PAIS, 2006). Diferentemente, a representante dos 

diretores aponta o rateio como uma das contribuições: 

 

 

O rateio dos professores, o acompanhamento do financiamento de ônibus 
escolares, da compra de equipamentos para as escolas, pagamento dos 
funcionários da educação. [...] Necessita melhorar mais para que possamos ter 
mais autonomia, que realmente acontecesse melhor do que vem acontecendo 
de forma clara e objetiva (DIRETOR 03, 2006). 

 

 

  Na fala da representante, também, aparece o fator do acompanhamento, no entanto, 

apresenta uma crítica no que concerne à autonomia dos conselheiros. Provavelmente, refere-se 

ao processo decisório, pois a autonomia deve associar-se ao mecanismo de construção da 

participação de forma contínua. Segundo Lück (2000, p. 25) a autonomia seria: 

 

 

[...] um processo que se constrói no dia-a-dia, mediante ação coletiva, 
competente e responsável, realizada mediante a superação de naturais 
ambigüidades, contradições e conflitos. Para orientá-la, portanto, bastam 
diretrizes, princípios e estratégias, sendo normas e regulamentos inócuos e até 
mesmo contraproducentes, uma vez que limitam a participação e a criatividade 
necessárias para a construção social.  

 

 

  A autonomia significa, no caso do Conselho, a ampliação dos espaços democráticos, 

configurados em processos participativos que podem culminar em elevar o poder de decisão dos 

envolvidos. Percebemos, no caso da conselheira, a necessidade da autonomia do Conselho por 

meio de mecanismos processuais, ainda não encontrados, que poderiam auxiliar o 

direcionamento das decisões, ou mesmo debates políticos mais amplos. 

  Em outras proposições, a outra representante dos diretores enumera como contribuições 

e vantagens da atuação do Conselho, novamente o rateio e a transparência na aplicabilidade dos 

recursos. De acordo com a conselheira: 
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A maior contribuição para a educação municipal foi o pagamento do rateio 
financeiro dos recursos que é efetuado uma vez ao ano em uma quantia 
significativa e transparente, coisa antes desconhecida e efetuada de forma 
subtraída para os professores [...]. A forma transparente de aplicar os recursos 
e a coerência nas decisões (DIRETOR 02, 2006). 

 

 

   No discurso da representante há uma certa defesa em relação à distribuição do rateio 

efetuado pelo poder executivo, no momento em que afirma sobre o modo transparente de 

utilizar os recursos nessa gestão, não contemplados no governo anterior. A conselheira não 

atribui a atuação dos conselheiros do primeiro mandato à “luta” para pagamento do rateio. 

Também, não cita a importância da possibilidade de acompanhamento dos recursos, no entanto, 

o reconhece como uma significativa contribuição. Considera relevante a possibilidade de 

acompanhamento dos recursos na busca de um interesse comum. No caso do Conselho, o rateio 

é adquirido a partir de iniciativa popular e, posteriormente, governamental. Conforme diz 

Abranches (2003, p. 22) podemos analisar a abertura da participação no acompanhamento e 

decisão das políticas públicas. 

 

 

[...] A partir da abertura para a participação, quando os atores sociais passam a 
ter um papel ativo nas decisões sobre a elaboração, execução e controle das 
políticas públicas [...]. A participação social vai, ainda, depender do grau de 
organização dos atores sociais, da identificação e agrupamento dos interesses e 
dos recursos de poder que esses atores sociais dispõem.  

 

 

    Dessa maneira, os conselheiros necessitam entender que o Conselho não é apenas uma 

gentileza do poder público, mas a possibilidade conquistada de efetivo acompanhamento das 

políticas públicas. Ao compreender o contexto político e histórico do Conselho no Município é 

licito considerar que o rateio, apesar de ser uma conquista, não é reconhecido por alguns 

conselheiros, principalmente, os do terceiro mandato. Talvez, seja porque muitos acreditam que 

foi uma benfeitoria realizada pelo Prefeito. Muitos não entendem que havia uma pressão 

organizada pelo Conselho e Sindicato (SINDSERP) do período, durante anos, para obrigar o 

poder executivo a efetuar o pagamento a que faziam jus. Algumas pessoas acreditam que o 
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rateio é uma promessa de campanha cumprida, elevando, consideravelmente, o nível de 

aceitação do poder executivo que efetuou o pagamento. 

    

 

4.5 Dificuldades na atuação do Conselho: a fala dos atores 

 
 

   Além das contribuições e vantagens das ações desenvolvidas pelos conselheiros, é 

relevante expor as dificuldades que comprometem sua atuação. O entendimento dessas 

dificuldades favorece uma melhor compreensão das nuanças que as promovem. De acordo com 

a análise das falas a maioria dos representantes inclui a falta de capacitação como um aspecto 

primordial que compromete o principal papel do conselho (acompanhamento dos recursos). No 

primeiro mandato a dificuldade foi a implantação do Conselho (negação do direito de 

participar). No segundo mandato, talvez, a preparação dos representantes do poder executivo em 

articular bem suas idéias. O enunciado do representante dos professores descreve, 

detalhadamente, as dificuldades configuradas nos dois mandatos. 

 

 

Eu diria que inicialmente foi a implantação. Nossa implantação foi na briga, 
foi na raça, na justiça mesmo com ameaça com tudo, contestando na justiça. E 
depois veio aquilo que a gente sempre questionou a capacitação. [...]. Foi uma 
articulação para não haver mesmo, foi muito difícil houve algumas, mas nós 
nunca tivemos avanço. [...] A gente fazia questionamentos não era aceito tinha 
muita dificuldade de lidar com o contraditório que isso é uma das fragilidades 
humanas. Então, quando a gente questionava já se armava tudo, já tinha um, 
partia logo para a briga, para a ameaça, cuidado com o que você vai falar. [...] 
No segundo mandato, ou seja, na mudança do prefeito que entrou a nova 
Secretária, eu diria que houve uma flexibilidade a gente tem que reconhecer 
isso. Houve algumas fragilidades muito embora, muito bem estruturados, 
porque eles eram bem articulados e estruturalmente, que você tinha que ter 
muito embasamento para poder convencer mesmo assim a gente trabalhou e 
acho que teve uma vitória boa. A gente teve avanços, tanto que está aí a prova, 
o rateio que a gente desde Raimundo questionava e logo em seguida com 
Agnelo começou a sair, então isso tem que reconhecer. Não sei se mérito ou 
demérito por não ter conseguido antes ou mérito por ter conseguido depois, 
mas pelo menos houve esses avanços e o danado saiu e está fazendo gente 
comprar até casa (Risos) (PROFESSOR 01, 2006).  
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   Percebemos que o fato de o poder executivo (representado na figura da Secretária) 

insistir na negação da implantação do Conselho deve-se, dentre outros fatores, ao fisiologismo e 

ao coronelismo tão presentes ainda nos municípios em que os sujeitos não podem questionar as 

decisões (e as ações) do poder público. Davies (2003) ressalta que as manobras das políticas 

locais poderiam comprometer a atuação social do Conselho e fazer prevalecer a opinião do 

poder público. Contudo, o poder de resistência dos representantes evitou tal predominância de 

influência dos sujeitos a uma dada realidade, aparentemente imutável, que procurava atender 

apenas aos interesses de poucos. Para Demo (2001, p. 23) é necessário reduzir as desigualdades 

por meio da participação. 

 

 

[...] a redução das desigualdades só pode ser fruto de um processo árduo de 
participação, que é conquista, em seu legítimo sentido de defesa de interesses 
contra interesses adversos. Não há por que enfeitar ou banalizar este processo, 
ainda que não deva em si ser necessariamente violento. Todavia, nos casos de 
desigualdade extrema, dificilmente se escapará da violência, mesmo porque já 
está instalada no cerne do processo.  

 

 

 Diante disso, a conquista do rateio foi fruto de um incessante luta dos conselheiros para 

prevalecer o interesse de uma coletividade e não somente do poder público. Igualmente ao 

discurso do professor, o representante dos funcionários elenca de forma semelhante as 

dificuldades enfrentadas no Conselho.  

 

 

Se aprofundar na prestação de contas. [...] No primeiro mandato a principal 
dificuldade foi de implantação do Conselho por intransigência da Secretária, 
pois não admitia a existência do Conselho parecia que tinha algo a esconder. 
Sobre a indicação, o processo de indicação não houve eleição por não haver o 
Regimento que contemplasse as eleições, portanto, eu não fui muito de acordo 
com isso, mas para poder se criar teve que ser indicado inicialmente. E no 
segundo mandato, já houve por parte da presidente do conselheiro já admitiu a 
presença do Conselho, apesar prevalecer a opinião do poder executivo, da 
Secretária (FUNCIONÁRIO 01, 2006). 
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 Outro aspecto alegado pelos conselheiros, anteriormente, seria a ausência de uma 

preparação para análise das planilhas contábeis apresentadas pela Secretária. Citado por Davies 

(2003, p. 508) como um dos mecanismos que enfraquece a atuação do Conselho.  

 

 

[...] ponto que enfraquece a representação social é a capacitação técnica para 
análise da documentação contábil (se e quando for encaminhada pelas 
autoridades) relativa à receita do Fundo e aplicação dos recursos no ensino 
fundamental e na valorização do magistério.  

 

 

 Além do fator da capacitação, a representante dos diretores cita como dificuldade da falta 

de informação a própria falta de organização do Conselho, como podemos observar em sua fala: 

“A falta de informações vinda da secretaria de finanças, a desarticulação dos conselheiros e o 

desencontro dos conselheiros” (DIRETORA 01, 2006). Ainda, a conselheira não apresenta uma 

avaliação positiva de sua participação no Conselho. Em sua fala apresenta uma insatisfação: 

“[...] eu queria tomar mais conhecimento queria conhecer assim o FUNDEF, os pormenores e 

não conheci” (DIRETORA 01, 2006). Tanto a representante como os demais destacam a falta de 

capacitação inicial e permanente para uma atuação consciente e responsável, então se frustram 

por não terem alcançado conhecimentos mais sistematizados sobre o FUNDEF. Tal aspecto 

pode promover uma descrença dos conselheiros no que se refere à necessidade de participação. 

Como propõe Bordenave (1983, p. 17):  

 

 

[...] a frustração da necessidade de participar constitui uma mutilação do 
homem social. Tudo indica que o homem só desenvolverá seu potencial pleno 
numa sociedade que permita e facilite a participação de todos. O futuro ideal 
do homem só se dará numa sociedade participativa.  

 

 

 Percebemos, ainda que a Secretaria Municipal de Administração e Finanças fornecia 

informações restritas, comprometendo o processo de análise das contas. A representante, 

também, cita a falta de mobilização dos conselheiros e desencontro, talvez seja pelo fato da 

Secretária dificultar a marcação das reuniões. Esse conjunto de fatores refere-se às condições 
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mínimas necessárias de organização para o bom funcionamento do Conselho. Ao analisar as 

condições concretas de exercício da participação nos Conselhos, Ciseki (1998, p. 45) afirma: 

 

 

[...] há de se criar as condições concretas para o seu exercício, que requer, 
entre outras providências a construção cotidiana e permanente de atores 
sociopolíticos capazes de atuar de acordo com as necessidades desse novo que 
fazer pedagógico-político; a redefinição de tempos e espaços escolares que 
sejam adequados à participação; condições legais de encaminhar e colocar em 
prática propostas inovadoras; respeito aos direitos elementares dos 
profissionais da área de ensino (plano de carreira, política salarial, capacitação 
profissional).  

 

 

 Faz-se necessário, no caso, criar mecanismos que possam ampliar a participação dos 

sujeitos que se propõem envolver-se em processos de tomada de decisão configurados, muitas 

vezes, por meio dos Conselhos. A inexistência desses mecanismos reduz de forma qualitativa o 

envolvimento e poder de decisão, bem como frustram os sujeitos a atuarem em estruturas 

colegiadas.  

  No terceiro mandato, a falta de formação mínima para análise contábil aparece como um 

dos elementos que dificultam o acompanhamento dos recursos. Apesar dessa constatação, a 

presidente apresenta fala diferenciada. Segundo ela: “Até agora nós não temos tido nenhuma 

dificuldade, nós não temos tido nenhuma” (PRESIDENTE, 2006). É provável que a 

representante reporte-se à sua individualidade, pois em outras circunstâncias expõe a análise 

contábil como um desafio.  

 

 

[...] à questão também da prestação de contas, a análise contábil, que nem 
todos conselheiros estão preparados para olhar um balancete e conhecer a sua 
essência e entender o que está ali, como despesas, como obrigações, 
reprogramação. Eu acho que essa talvez seja para o futuro que se tenha que ser 
trabalhado como grande um desafio. É a questão da leitura contábil de um 
balancete (PRESIDENTE, 2006). 
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  Talvez a falta de conhecimento dos conselheiros não tenha sido citada como dificuldade, 

pois é uma necessidade sentida pelos demais e não pela Secretária que possui conhecimento 

sobre o assunto. De todo modo, é relevante ela reconhecer a necessidade de capacitação dos 

conselheiros, configurada como um problema nacional referenciado pelo teórico Davies (2003) 

em seus diversos estudos sobre o Conselho do FUNDEF. É indispensável considerar a 

necessidade de uma contínua educação para participar do acompanhamento dos recursos. 

Ammann (1977, p. 31) assim esclarece a importância da educação: “[...] trata-se de propiciar 

uma genuína passagem, onde o educando é ao mesmo tempo seu autor e seu gestor, de uma 

consciência mágica, a uma consciência crítica”.   

  A partir dessa concepção a representante dos professores expõe a dificuldade em analisar 

a movimentação da aplicação dos recursos. A representante informa que: 

 

 

Uma das dificuldades que a gente enfrenta é com relação à compreensão, 
vamos dizer, assim, matematicamente falando de valores, desses 
investimentos. Observa-se de um modo geral, toda uma organização de 
aplicação dos recursos, no entanto, tem termos que a gente não entende muito 
bem. [...] fazer um estudo mais aprofundado com relação a como analisar 
esses balancetes, essas prestações de contas, porque nós enquanto categoria 
FUNDEF, cada um no seu posto, a gente tem um pouco de dificuldade para 
essa compreensão. Então, eu acho que todos os outros pontos que a gente 
vivenciou dentro do Conselho, acho que foi [P.L]. A gente delibera elas com 
muita clareza, somente esses pontos que a gente precisa de um reforço 
(PROFESSOR 02, 2006).  

 

 

  O aspecto da análise contábil apresenta-se como o principal componente na existência do 

Conselho, uma vez que é um órgão de fiscalização financeira das ações do poder público. Nesse 

sentido, torna-se preocupante a falta de compreensão dos conselheiros no que concerne ao 

acompanhamento das aplicações dos recursos. No caso do Conselho de Parnamirim/RN, este 

acompanhamento torna-se restrito no momento em que os conselheiros, ainda precisam ter um 

conhecimento mais aguçado devido à sobra anual (o rateio) e sua justa distribuição, conforme 

explica a representante dos funcionários. 
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Acompanhar as distribuições do rateio, porque é um montante muito grande e 
torna-se difícil, por não ser em partes iguais, já que uns professores trabalham 
há meses em outros há anos, então, fica assim um diferenciado do outro. Tem 
professoras que recebem R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), já outros 
recebem 800 (oitocentos) outros recebem 200 (duzentos) e alguma coisa. 
Então, não dá para gente acompanhar por isso não tem condições. [...] Bom, 
precisa melhorar mais (FUNCIONÁRIO 02, 2006). 

 

 

   Novamente a representante dos pais, cita o acompanhamento da distribuição do rateio 

como uma das dificuldades, conforme depoimento que segue: “A dificuldade com o rateio, é 

que as pessoas que estão de licença querem ter direito igual aos outros que estão trabalhando” 

(PAIS, 2006). Travam-se, anualmente, contínuas discussões sobre o rateio, exigindo inclusive 

inúmeras reuniões extraordinárias para definir os funcionários que terão o direito de recebê-lo. 

Diante disso, parte dos esforços de acompanhamento dos recursos centra-se nesta ocasião. Sobre 

a deficiência dos conselheiros em compreender as análises contábeis, Aragão (2003, p. 123) 

argumenta: 

 

 

[...] aspecto que vale salientar é o que diz respeito às competências individuais 
de cada conselheiro para entender a contabilidade pública, orçamento, balanço 
e relatório de prestação de contas, para que possam executar a análise e emitir 
pareceres sobre as receitas e despesas do Fundef. 

 

 

   De certo modo, nas análises das prestações os conselheiros emitem pareceres, aprovam 

contas, todavia não possuem total consciência acerca das questões com as quais concordaram, 

conforme observamos nas falas. Com relatos diferenciados, as representantes dos diretores 

elencam outros aspectos que dificultam o funcionamento do Conselho. Afirmam: “A ausência 

de alguns conselheiros e às vezes comodismo” (DIRETOR 03, 2006). “A ausência de alguns 

conselheiros nas reuniões, como também as decisões não satisfazem a todos” (DIRETOR 02, 

2006). 

   Como se depreende dos comentários acima, os aspectos da ausência e do comodismo 

podem estar relacionados ao fato de alguns representantes terem sido “levados” a participar do 

Conselho (não sendo uma iniciativa consciente, responsável e compromissada), bem como a 

própria falta de conhecimentos para atuarem. No tocante, ao assunto, Demo (2001, p. 19) diz 
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que: “Muitas desculpas são justificação do comodismo, já que a participação supõe 

compromisso, envolvimento, presença em ações por vezes arriscadas e até temerárias”. 

   Um outro aspecto observado na fala de uma das representantes dos diretores evidencia: 

“as decisões não satisfazem a todos” (DIRETOR 02, 2006). Por não esclarecer os motivos 

podemos ter como hipótese a falta de diálogo, um mecanismo que permite a negociação dos 

sujeitos em torno de objetivos comuns, possibilitando decisões favoráveis a todos. A partir de tal 

perspectiva Bordenave (1983, p. 50) ilustra o significado do diálogo no interior de grupos 

participativos. 

 

 

[...] Diálogo, aliás, não significa somente conversa. Significa se colocar no 
lugar do outro para compreender seu ponto de vista; respeitar a opinião alheia; 
aceitar a vitória da maioria; pôr em comum as experiências vividas, sejam 
boas ou ruins; partilhar a informação disponível; tolerar longas discussões pra 
chegar a um consenso satisfatório para todos.   

 

 

   Muitos se envolvem em estruturas colegiadas, apenas por uma iniciativa de momento 

sem ter o mínimo conhecimento do papel que deverão desempenhar como representantes de 

uma dada categoria. Por isso, se faz necessário aos conselheiros conhecer e entender as 

dimensões condicionantes da participação para que haja um efetivo e qualitativo envolvimento 

dos representantes. A participação é um processo de conquista e de tomada de consciência do 

seu papel como agente transformador da sociedade. Ainda, os sujeitos que participam precisam 

tomar parte, e ter parte, sentir-se parte integrante do Conselho e não apenas fazer parte. Nessa 

concepção Bordenave (1983, p. 22) esclarece que: “é possível fazer parte sem tomar parte e que 

a segunda expressão representa um nível mais intenso de participação”.  

   De modo geral podemos dizer que as contribuições e vantagens do Conselho perpassam 

a possibilidade de acompanhamento da gestão pública, permitindo o cuidado do poder executivo 

com a apresentação dos gastos associados aos resultados efetivos. No caso do Conselho de 

Controle Social do FUNDEF de Parnamirim/RN, temos o rateio como exemplo da atuação do 

Conselho na reivindicação atendida pelo poder executivo, após sucessivas lutas anteriores. Na 

política local o rateio representa uma estratégia política configurada entre o Prefeito que utilizou 

as sobras financeiras do FUNDEF (oriundos dos 60%) para outros fins e o que distribui os 
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recursos aos professores. Percebemos que na realidade não houve a possibilidade de aumento 

real no salário dos professores, e sim um considerável aumento de abonos. No tocante às 

dificuldades imperam sobre a análise contábil e comprometem futuras novas conquistas que 

poderão ser efetivadas pelo Conselho, como por exemplo, a distribuição do rateio, mensalmente. 
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CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  
 

 Nos últimos anos, a política educacional brasileira vem sendo desenvolvida para atender 

demandas sociais, exigindo, desse modo, uma gestão escolar que modernize seus padrões de 

gerenciamento pautados na descentralização administrativa, financeira e pedagógica. A 

participação e poder de decisão dos Conselhos passam a integrar a perspectiva de gestão 

democrática que propõe o envolvimento da sociedade civil no acompanhamento do Poder 

Público, particularmente em âmbito local com a criação de estruturas colegiadas, os Conselhos. 

Para Abranches (2003, p. 12): 

 

 

[...] a questão da descentralização do poder público que elaborou, para os anos 
1990, uma maior abertura para a participação da sociedade civil nas decisões 
públicas em vários setores de intervenção do Estado, bem como na área 
educacional. É a partir da Constituinte que a descentralização apresenta-se 
como palavra de ordem no setor público e administrativo, demarcando uma 
nova ordem política na sociedade brasileira, garantindo-lhe o direito de 
formular e controlar políticas públicas. O discurso da descentralização está, 
portanto, intimamente ligado à reforma do Estado brasileiro. 

  

 

 Tais modificações no âmbito da gestão da escola emergem da necessidade de adequação 

ao modelo econômico neoliberal, bem como às transformações sociais ocorridas devido ao 

processo de reestruturação produtiva e de globalização. No Brasil, o ingresso ao modelo 

neoliberal ocorreu em meados da década de 1980, sendo desencadeado no Governo de Fernando 

Collor de Melo e operacionalizado de forma intensa no Governo de Fernando Henrique 

Cardoso, nos anos de 1990, os quais retomaram as idéias (desregulamentação, flexibilização, 

descentralização, privatização, Estado Mínimo, dentre outras) defendidas em alguns países da 

Europa, no final da década de 1980. Analisando esse contexto, Shiroma et al. (2000, p. 54) diz 

que: 
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Em terra brasilis a posse de Fernando Collor de Melo na Presidência da 
República, em 1990, iniciou a implementação do modelo inaugurado por 
Tatcher, há pouco mais de dez anos. Collor fez irromper mudanças que 
redefiniram a inserção do país na economia mundial, com amargas 
conseqüências aos brasileiros.  

 

 

 Nesse caso, os demais dirigentes governamentais implementaram medidas de adequação 

ao modelo neoliberal em diversos setores da máquina estatal, particularmente no âmbito das 

políticas públicas. O setor educacional foi intensamente modificado, sendo realizadas reformas 

educativas, norteadas pelas discussões proferidas, principalmente, na Conferência Mundial de 

Educação para Todos (Jomtien /Tailândia – 1990). Após esse Encontro o Brasil, em resposta, 

formulou o Plano Nacional de Educação para Todos (1993-2003), deixando evidente que os 

desígnios estabelecidos pelos organismos internacionais estavam redefinindo a educação 

brasileira. 

 

 

[...] as bases políticas e ideológicas para a educação lançadas na Conferência 
Mundial de Educação para Todos, começam a fertilizar a mentalidade 
brasileira, inspirando a publicação do Plano Decenal de Educação para Todos, 
em 1993 [...]. Com esse plano, o Brasil traçava as metas locais a partir do 
acordo firmado em Jomtien e acenava aos organismos multilaterais que o 
projeto educacional por eles seria aqui implantado (SHIROMA et al. 2000, p. 
62).  

 

 

 Desse modo, as reformas educacionais procuravam adequar-se à Reforma do Estado 

estabelecida pelas diretrizes neoliberais, redefinindo o sistema educacional em sua totalidade, 

exigia-se uma nova educação para uma nova sociedade. Percebemos que todos os discursos e 

orientações governamentais, da década de 1990, sobre a reforma educativa enfatizam o tema da 

descentralização, tornando-se uma convergência mundial. De modo especial, o entendimento 

sobre a descentralização segue o sentido de delegar responsabilidades e encargos da União para 

Estados e municípios ou ainda transferir as atividades estatais para a sociedade civil. Dentro 

desse contexto, entendemos que a descentralização só tornou-se real, via participação, a partir 

do princípio da co-responsabilidade. No entanto, segundo Abranches (2003, p.18): 
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A descentralização se esvazia quando não se faz acompanhada de efetivo 
poder decisório, conferindo mera função legitimadora aos participantes 
desprovidos do direito de deliberar autonomia, e quando não se cria 
instrumentos de controle à disposição de todos os interessados. 

 

 

Partindo desse pressuposto, as políticas públicas são redesenhadas incluindo-se a 

constituição dos Conselhos Gestores, os quais significam a estruturação de novas relações entre 

o Estado e a sociedade, supondo a distribuição do poder de decisão entre ambos. Isso decorre da 

ampliação da base do sistema de tomada de decisões, que passa a incorporar a sociedade 

organizada, com a criação de mecanismos de participação. Entendendo a criação dos Conselhos 

Gestores, Gohn (2001, p. 83) afirma que: 

 

 

[...] os conselhos gestores foram a grande novidade nas políticas públicas ao 
longo dos anos. Com caráter interinstitucional, eles têm o papel de 
instrumentos mediadores na relação sociedade/Estado e estão inscritos na 
Constituição de 1988, e em outras leis do país, na qualidade de instrumentos 
de expressão, representação e participação da população.  

 

 

 A temática da participação via Conselhos Gestores é defendida a partir da década de 

1980, caracterizada por ser um mecanismo resultante das lutas e pressões da sociedade civil pela 

redemocratização do país. Nos anos de 1990, esses Conselhos aparecem com outras propostas, 

pois representaram novas estruturas que “inserem-se na esfera pública e, por força da lei, 

integram-se com os órgãos públicos vinculados ao Poder Executivo, voltados para políticas 

públicas específicas, responsáveis pela assessoria e suporte ao funcionamento das áreas onde 

atuam” (GOHN, 2001, p. 84). Esses órgãos colegiados caracterizam-se por terem representantes 

do poder público e da sociedade civil organizada. 

 Na área educacional, com a implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) por força da Lei nº. 9.424/96, 

criou-se o Conselho de Controle Social do FUNDEF, representando um elo entre a sociedade 

civil (comunidade escolar) e os representantes do Poder Público local (representantes da 

Secretaria Municipal de Educação) na fiscalização dos recursos financeiros do Ensino 
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Fundamental. Tal Conselho permitiu à sociedade a possibilidade de participar do 

acompanhamento e da fiscalização dos recursos, uma vez que as decisões de aplicação destes, já 

vêm determinadas na legislação. Ainda, a composição privilegia a representação estatal, 

inviabilizando, muitas vezes, a participação dos representantes da sociedade civil (DAVIES, 

1999). Por isso, Oliveira (2001, p. 230) enfatiza que: 

 

 

[...] em muitos Estados e Municípios, a composição destes conselhos tem sido 
complementada por lei específica, de forma a reduzir a participação relativa da 
sociedade civil. Além disso, em alguns casos, os representantes desta acabam 
por coonestar com os interesses do Poder Executivo. 

 

 

O Conselho de Controle Social do FUNDEF enfrenta dificuldades em desenvolver 

mecanismos de participação devido aos limites impostos pela organização – prescritos pela 

legislação e pelo Poder local. Além disso, os membros enfrentam dificuldades movidas pela 

falta de condições concretas e subjetivas (motivação, informação e educação) para a 

participação e, conseqüentemente, ampliação da democratização.  

 Ao considerar o Conselho de Controle Social no Município de Parnamirim/RN, 

percebemos algumas dificuldades que desarticulam a atuação desse órgão como descrevem 

alguns autores, evidenciados em todo nosso trabalho. A própria dificuldade de implementação 

do Conselho no ano de 1998, em que os representantes do Poder Público local (Secretária 

Municipal de Educação e o Prefeito) não admitiam o fato da existência do órgão colegiado. 

Apesar da resistência da Secretária percebemos a importância da participação do representante 

dos professores (primeiro mandato – 1998) no movimento sindical, que ao organizar os demais 

membros conseguiu, por meio de representação no Ministério Público, formar o Conselho.  

Nesse período, identificamos um momento de soberania popular em que os 

representantes puderam exercer o poder de produzir uma consciência crítica e coletiva em torno 

da necessidade de implantação do Conselho, melhor dizendo, houve uma intensa participação 

popular na busca pelo direito de envolver-se em questões de interesse público (efetiva aplicação 

dos recursos) o que promoveu a ampliação do processo de democratização. Esse fato retrata o 

histórico e conhecido patrimonialismo (ou clientelismo) da política brasileira que reprime a 

atuação e a organização da sociedade civil na defesa dos bens públicos. Nesse caso, compromete 
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a atuação dos usuários e de trabalhadores da educação no acompanhamento das ações estatais. 

No entanto, a persistência de alguns sujeitos pôde transformar essa dada realidade, configurando 

um momento de intensa participação popular. Segundo Demo (2001, p. 19): 

 

 

[...] por tendência histórica, primeiro encontramos a dominação, e depois, se 
conquistada, a participação. Dizer que não participamos porque nos impedem, 
não seria propriamente o problema, mas precisamente o ponto de partida. Caso 
contrário, montaríamos a miragem assistencialista, segundo a qual somente 
participamos se nos concederem a possibilidade.  

 

 

 No terceiro mandato (2003-2006) do Conselho percebemos a importância do processo 

eleitoral43 apesar de entender que por si só não é suficiente para que o processo de participação 

via democratização seja ampliado, pois alguns representantes ainda foram convidados por 

representantes da Secretaria Municipal. Significa dizer que alguns representantes foram 

inseridos no Conselho por convite e não por se sentirem efetivamente preparados para 

acompanhar a aplicabilidade dos recursos oriundos do FUNDEF, tendo conscientização do 

papel que deveriam desempenhar. É importante evidenciar que uma parcela restrita da 

população, apta a votar, participou do processo eleitoral, o que demonstra a necessidade de uma 

ampla divulgação conclamando a participação para uma escolha, efetivamente consciente. De 

acordo com Dallari (1983, p. 55-56) no momento do voto o eleitor deve: 

 

 

[...] esforçar-se para saber o máximo possível sobre as atividades que cada 
candidato já desenvolveu, sobre o preparo de cada um para exercer as funções 
em disputa, sobre a coragem cívica do candidato para enfrentar oposições, 
sobre a firmeza moral de cada indivíduo para sustentar seus pontos de vista e 
para resistir aos ataques dos corruptores, bem como sobre o espírito público do 
candidato e sua disposição de fazer sacrifícios pessoais quando isso for 
exigido pelo interesse dos representados. 

 

                                                 
43 Acreditamos que o processo eleitoral apresenta-se como uma inovação, pois geralmente os conselheiros são 
totalmente indicados pelos representantes do Poder Público local (no caso a Secretária Municipal de Educação). 
Davies (1999, p. 28) analisa a realidade de alguns Conselhos afirmando que: “[...] nada garante que os 
representantes de tais entidades não sejam também nomeados pelo Prefeito ou Secretário Municipal de Educação, 
dando apenas uma fachada social para um Conselho que tenderá a representar os interesses dos governantes”. 
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 No que concerne à participação dos conselheiros nos processos de acompanhamento dos 

recursos, evidenciamos características diferenciadas em ambos os mandatos. Os conselheiros do 

primeiro e segundo mandatos, em sua maioria, consideram-se ativos devido, particularmente, à 

persistência na luta de implantação do Conselho e efetivação de ações contestatórias nos 

momentos de efetiva atuação. Mostra-se, nitidamente, uma organização local, relacionada ao 

movimento sindical que culminou em ações emancipatórias, na busca de interesses coletivos 

voltados à necessidade e ao anseio dos conselheiros em acompanhar os recursos. Prevalece, 

nesse sentido, a concepção de organização local determinada pelo conjunto de interesses 

coletivos para o alcance de direitos sociais. No caso específico, o direito da própria implantação 

do Conselho no Município em apreço, permitindo o controle da sociedade em relação ao Estado 

por parte de segmentos representativos. Direito que, inicialmente, tentou ser negado pela 

Secretária e pelo Poder Executivo. No período, principalmente, do primeiro e segundo mandatos 

o grande impasse foi a própria necessidade de organização social para a superação de estruturas 

hierarquizantes. Para Demo (2001, p. 33): 

 

 

[...] o primeiro desafio será como motivar a organização comunitária, 
entendida tanto como aglutinação de interesses, como de espaços. A meta 
parece clara: é preciso chegarmos a um tipo de sociedade, marcada pela 
constituição democrática, tão bem tecida em suas malhas associativas, que a 
própria democracia se torne oxigênio diário e seja capaz de reagir às 
intervenções centralistas e autoritárias.  

 

 

 Ao considerar o terceiro mandato verificamos um nível de participação diferenciado em 

que todos os representantes classificam-se como ativos. No entanto, na fala dos representantes 

aparecem justificativas pouco diferenciadas, todos reportam-se à presença em reuniões como 

componente essencial para uma participação ativa. Provavelmente, a presença em reuniões seja 

relevante, mas não contempla a essência da configuração dos processos participativos como o 

envolvimento consciente e crítico na tomada de decisão no desencadeamento das atribuições do 

Conselho. Faz-se necessário, tomar parte do Conselho de forma efetiva e não apenas fazer 

parte. Segundo Bordenave (1983, p. 22): “mesmo dentro da participação ativa, isto é, entre as 

pessoas que ‘tomam parte’, existem diferenças na qualidade de sua participação”. É 
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extremamente relevante que os conselheiros envolvam-se, participem efetivamente do processo 

de tomada de decisão e não apenas estejam presentes em reuniões fazendo parte sem tomar parte 

das discussões sobre o acompanhamento dos recursos ao questionar determinadas ações do 

poder públicos locais quando necessário.  

 No intuito de analisar as relações de poder configuradas nas ações do Conselho, tivemos 

a oportunidade de identificar situações adversas no decorrer dos três mandatos dos conselheiros. 

Na primeira experiência do Conselho em 1998, diante da luta do movimento sindical para sua 

implantação ocorreram pressões internas com o objetivo de sufocar a atuação dos conselheiros 

(segundo relato dos entrevistados), visto que a Secretária impunha todas as decisões. De acordo 

com Bobbio et al. (1998b, p. 942): 

 

 

[...] os modos específicos pelos quais os recursos podem ser usados para 
exercer o Poder, ou seja, os modos de exercício do Poder são múltiplos: da 
persuasão à manipulação, da ameaça de uma punição à promessa de uma 
recompensa. 

 

 

 Percebemos como foi intenso o poder de manipulação da Secretária Municipal de 

Educação no período de implantação do Conselho, no entanto os conselheiros resistiram e 

alcançaram interesses de caráter coletivo. A partir da modificação do Poder Executivo e, 

conseqüentemente, da Secretária, em 2001, houve maiores possibilidades de efetivação do poder 

de decisão por parte dos conselheiros com progressivas participações nas discussões. Vale 

salientar, que a elevação da participação dos conselheiros no segundo mandato, também, deve-

se à ampliação dos conhecimentos, a partir da experiência do primeiro mandato, principalmente, 

do seu poder de decisão e processamento da aplicabilidade dos recursos financeiros, advindos 

do FUNDEF. Percebemos, uma significativa elevação do processo de conscientização dos 

conselheiros no transcurso do processo participativo auxiliando o seu poder na tomada de 

decisão. Com isso, identificamos algumas dimensões do poder configuradas nas relações 

recíprocas do homem pelo homem e nas relações de forças silenciosas ao utilizarem 

determinados recursos. Para Foucault (1984, p. 183) o poder se propaga e se exerce em rede. 
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[...] nas suas malhas os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em 
posição de exercer este poder e de sofrer sua ação; nunca são o alvo inerte ou 
consentido do poder, são sempre centros de transmissão. Em outros termos, o 
poder não se aplica aos indivíduos, passa por eles.  

 

 

 Torna-se claro que os conselheiros puderam tanto se submeter ao poder exercido pela 

Secretária Municipal quanto resistir ao mesmo. Em contrapartida ser, também, centro de 

transmissão de poder e impor a criação do Conselho no Município. No segundo mandato (2001-

2003), exerceram seu poder de decisão com maior eficácia devido, primordialmente, à 

experiência anterior.  

 Na terceira experiência do Conselho (2003-2006) verificamos que a presidente 

(Secretária) apresenta uma postura progressista (em relação à experiência do primeiro mandato 

do Conselho), no entanto, a pauta das reuniões, ainda é definida sem uma anterior análise dos 

conselheiros, apenas abre-se espaço para discuti-la nos transcursos das reuniões. Tal fato nos 

permite supor que as discussões, de um certo modo, vêm pré-definidas, podendo inibir a 

formulação de propostas por parte dos conselheiros. Além disso, a Secretária detém o poder da 

palavra no Conselho, melhor dizendo, ao ser a presidente conduz todas as reuniões. Bourdieu 

(2003, p. 11) atribui significativa relevância ao poder de comunicação de determinadas 

categorias no momento em que usa interação com as outras. 

 

 

Contra todas as formas do erro <<interacionista>> o qual consiste em reduzir 
as relações de força a relações de comunicação são, de modo inseparável, 
sempre, relações de poder que dependem, na forma e no conteúdo, do poder 
material ou simbólico acumulado pelos agentes (ou pelas instituições) 
envolvidos nessas relações e que, como o dom ou o potlatch, podem permitir 
acumular poder simbólico. É enquanto instrumentos estruturados e 
estruturantes de comunicação e de conhecimento que os <<sistemas 
simbólicos>> cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou 
de legitimação da dominação de uma classe sobre a outra [...].   

 

 

 O acúmulo do poder simbólico é representado por meio da comunicação no transcurso 

das discussões nas reuniões. Os conselheiros podem sentir-se inibidos para realizarem 

determinados questionamentos ou mesmo proporem projetos mais ousados. Percebemos que os 
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conselheiros necessitam criar seus próprios mecanismos para intervirem nas reuniões de forma 

mais direta e efetiva, ao utilizar o seu poder de influenciar, tanto nas propostas como nas 

decisões, no intuito de elevarem a qualidade da sua participação na realização de interesses que 

podem influenciar a vida de muitos no Município, particularmente, os beneficiários da 

educação. 

 O Conselho de Parnamirim/RN, em ambos os mandatos, melhor dizendo, nos anos de 

1998 a 2006, enfrentou dificuldades para obter informações mais detalhadas sobre os gastos 

com a educação, isto é, os recursos do FUNDEF. Nas entrevistas os representantes reconhecem 

a fragilidade da formação para acompanhar o processo de aplicabilidade dos recursos, 

principalmente, quando se trata da distribuição do rateio. Significa dizer que os conselheiros 

atuam sem conhecer aspectos específicos do financiamento da educação. Com isso, percebemos 

que os representantes não são motivados a participarem da fiscalização dos recursos, nem 

possuem conhecimentos necessários para desenvolverem uma análise minuciosa da aplicação 

desses recursos no ensino fundamental do Município. Eles dependem da interpretação de 

membros do Poder Público para analisarem os dados (informações numéricas) das planilhas.   

Assim, é possível que esse aspecto enfraqueça a representação social, pois, pesquisa 

realizada por Aragão (2003, p. 123) demonstra que: “[...] os conselheiros municipais 

apresentavam uma imensa carência de conhecimentos em orçamento, contas públicas para 

efetuar uma fiscalização rigorosa nas contas do Fundef”. Portanto, é imprescindível que o 

Governo Federal, Estadual ou mesmo Municipal se mobilize na preparação dos conselheiros 

para atuarem, efetivamente, no acompanhamento dos recursos, pois apenas a elaboração da 

cartilha no FUNDEF, em geral, engavetada na Secretaria Municipal de Educação, não poderá 

promover a capacitação dos conselheiros. Sousa Júnior (2005, p. 15) propõe que: “[...] a 

preparação dos conselheiros para o domínio de técnicas de contabilidade e orçamento público, 

deveria, obrigatoriamente, fazer parte do plano de ação das secretarias de educação”. Nesse 

caso, os governos precisam perceber a necessidade social e política da atuação dos conselheiros, 

tendo em vista promover uma preparação que, realmente, os tornem aptos a acompanhar o 

montante de recursos do FUNDEF.  

O órgão Colegiado – Conselho de Controle Social do FUNDEF que deveria ser 

participativo, enfrenta dificuldades, como exemplo, a impossibilidade de uma formação 

adequada às necessidades de acompanhamento dos recursos. Considerando-se essas dificuldades 
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é preciso reconhecer a essência da criação dos Conselhos Gestores, oportunidade conquistada ao 

longo da história por setores organizados da sociedade civil. Gramsci entendia que as ações de 

órgãos com essa natureza deveriam promover “a vontade revolucionária, a iniciativa de um 

sujeito coletivo organizado” (COUTINHO, 1999, p. 27).  

É preciso retomar essa idéia para que os Conselhos realizem com proficiência suas 

atividades fiscalizadoras, consultivas e deliberativas. Para isso, esses órgãos precisam 

concretizar a perspectiva da participação e da emancipação dos seus componentes, norteando 

sua atuação. Nesse sentido, Ammann (1977, p. 25) informa que: 

 

 

A participação pode ser [...] propiciada pela incorporação dos indivíduos a 
grupos e programas que mediatizam o usufruto de benefícios sócio-
econômicos, a reivindicação, a contribuição da população no levantamento de 
problemas e de soluções alternativas desses grupos e programas. 

 

 

Tais considerações apontam para a fragilidade do Conselho de Controle Social do 

FUNDEF, no Município de Parnamirim/RN, como espaço de ampliação dos mecanismos de 

participação. Apesar da presença de representantes e da expressiva participação dos 

trabalhadores em educação, não há garantias de efetivo controle popular sobre a ação pública, 

visto que não há processos com regras universais para a escolha dos representantes e nem 

instrumentos que auxiliem a cobrança da publicação das informações aos integrantes do 

Conselho de Controle Social do FUNDEF acerca da utilização desses recursos. Por outro lado, 

consideramos a relevância da participação de segmentos organizados da sociedade civil 

integrados a um órgão de controle e de fiscalização dos recursos públicos aplicados em 

educação, como uma conquista democrática. 

Ao analisarmos o Conselho de Controle Social do Município de Parnamirim/RN em seus 

aspectos normativos e em sua situação empírica, verificamos a importância da fiscalização dos 

gastos financeiros com a educação, embora alguns impasses na prática da gestão municipal 

permaneçam devido à falta de articulação dos representantes do Conselho e do apoio do 

Governo Federal no que se refere à falta de formação dos conselheiros. A promoção da 

mobilização social e da contestação dos seus direitos e deveres, nessa situação particular, apesar 

dos avanços necessita ser, constantemente, aprimorada, apesar de reconhecermos o Conselho 
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como uma possibilidade de acompanhamento das ações públicas estatais, no que diz respeito aos 

recursos destinados à educação. 

Podemos dizer que se ampliaram os espaços para a sociedade civil, mas não lhe são 

oferecidas condições que viabilizem a participação de todos nas efetivas decisões. Melhor 

dizendo, o Governo Federal abre – apenas na legislação – os espaços públicos-políticos e deixa 

que os sujeitos criem suas próprias alternativas para envolver-se nos processos da coisa pública. 

Para Oliveira R. (2001, p. 233) “[...] não basta uma legislação de defesa dos Direitos do homem; 

temos de ter uma população disposta a defendê-la enquanto prática social concreta”. Por 

conseqüência, delegar poderes, apenas restringe as formas de participação ao limitar os meios e 

instrumentos. Os conselheiros precisam superar esses obstáculos e organizar-se a partir de 

iniciativas coletivas, reconhecendo o seu poder de decisão nas questões que lhes dizem respeito, 

intervindo com responsabilidade social e política.  

Reconhecemos que o Conselho de Parnamirim/RN consagrou inúmeras conquistas como 

a própria formação e justa distribuição dos saldos financeiros do FUNDEF, como o denominado 

rateio. Ainda podemos dizer que ocorreu uma progressiva elevação da participação no decorrer 

dos anos incentivada, inicialmente, pela conquista da formação do Conselho e, posteriormente, 

devido à criação do processo eleitoral, mesmo sabendo que o direito ao voto não é suficiente 

para que os sujeitos participem e tenham consciência do seu poder de decisão na viabilização 

das ações do Conselho. Entretanto, as dificuldades promovem uma incerteza incômoda nos 

membros, pois estes reconhecem que não participam de forma consciente devido à fragilidade 

da capacitação para uma melhor atuação. Dessa forma, tanto o Poder Público quanto o próprio 

Conselho precisam, urgentemente, preocupar-se com a preparação dos conselheiros para uma 

maior visibilidade dos mecanismos possíveis de atuação, tendo em vista o não 

comprometimento do alcance de determinados objetivos necessários à sociedade em geral, como 

por exemplo, maior poder de decisão no momento do acompanhamento dos recursos financeiros 

destinados à educação.  
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RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

[...] por um lado, há uma dosagem de leitura “teórica” adequada a cada 
momento do processo de pesquisa e a revisão bibliográfica deve ser 
capaz de oferecer tanto as aspirações teóricas, como a avaliação das 
potencialidades analíticas das mesmas, através do estudo de pesquisas 
empíricas. As teorias são sempre hipóteses genéricas de explicação ou 
interpretação de certos recortes da realidade (concreta ou abstrata) que 
normalmente precisa ser testada pelo trabalho de campo. [...] por outro 
lado, se houver uma adequada assimilação dos princípios da construção 
teórica, o modus operandi (“utilização prática”) servirá de roteiro à 
explicação das referências que podem se reafirmar ou exigir 
modificações na relação como o material empírico (BRANDÃO, 2002, 
p. 32-33). 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADORA: Pauleany Simões de Morais 

ORIENTADORA: Profª Drª Magna França 

 

ENTREVISTA 

SEMI-ESTRUTURADA/QUESTIONÁRIO 

(Questões de análise) 

 

Quadro 2 – Demonstrativo das questões de estudo realizadas aos integrantes do Conselho 
de Controle Social do FUNDEF no Município de Parnamirim/RN (2005) 

 

Questões de estudo Perguntas 

I. Como ocorreu criação (escolha 
dos representantes) e capacitação 
(preparação) do conselho do 
FUNDEF no município de 
Parnamirim/RN? 
Procura evidenciar qual o 
mecanismo que orientou o processo 
de escolha (eleição democrática ou 
indicação) dos representantes do 
Conselho de Controle Social do 
FUNDEF, bem como a formação 
desses representantes para atuar 
nesse órgão colegiado. 

1) Como se deu a criação do Conselho no município, 

elucidando a: divulgação na comunidade; escolha dos 

membros; eleição dos representantes; posse dos 

membros? 

2) Houve algum tipo de capacitação (preparação) para 

atuação do Conselho? Quem orientou essas 

capacitações (temas discutidos – sistematização do 

conhecimento sobre o conselho)? 

3) Indique o conteúdo programático mais relevante nos 

estudos para preparação dos conselheiros: 

( ) legislação, funções; 

( ) participação da proposta e análise da prestação de 

contas; 

( ) forma de divulgação da aplicabilidade dos recursos. 

II. Quais as condições para a 
participação (articulação) e poder de 
decisão (efetivo acompanhamento) 
dos conselheiros? 
Refere-se aos mecanismos de 

1) O que lhe motivou a participar do Conselho? 

2) Qual a sua função e como você se articula entre seus 

pares nas ações do Conselho? 
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participação (abertura – 
oportunidades para 
discussão/atuação dos conselheiros) 
e poder de decisão (recursos de 
poder utilizados) no delineamento de 
ações do Conselho de Controle 
Social do FUNDEF. 

 

3) A sua participação no Conselho tem se dado de 

forma: 

( ) ativa;  ( ) eventual;  ( ) ou quase não participa.  Por 

quê? 

4) A convocação para as reuniões se dá da seguinte 

forma: 

( ) aviso oral;  ( ) cartão convite; ( ) via telefone; () 

convocação na escola em mural;   ( ) Edital na 

Secretaria de Educação ( ) ofício de convocação. 

5) As decisões no Conselho são tomadas em conjunto? 

Ou seja, quem define o que será discutido, a pauta das 

reuniões? 

6) O Conselho possui um plano de ação? Como é 

elaborado? 

( ) participação de todos;           ( ) definido por um 

membro. 

7) Quais os temas (conteúdos) relevantes que merecem 

maior discussão no Conselho? 

8) A sua participação tem influenciado as decisões 

tomadas? Quais as mais relevantes? 

9) Como você avalia o envolvimento dos conselheiros 

no acompanhamento dos recursos? 

          ( ) ótimo;      ( ) bom;       ( ) regular;      ( ) fraco. 

10)  Há integração dos conselheiros com as classes que 

representam na divulgação das decisões do Conselho? 

De que forma? 

11)  O Conselho de Controle Social do FUNDEF 

mantém interação com o Conselho Municipal de 

Educação? De que forma? 

                            ( ) sim;                               ( ) não. 

12) Há articulação, troca de informações entre os 

conselheiros extra pauta de reuniões? 

III. Quais as contribuições  
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alcançadas a partir da atuação dos 
conselheiros no Município? 
 Perceber as contribuições do 
Conselho no processo de 
acompanhamento dos recursos, 
compreendendo o resultado da 
atuação dos Conselheiros para 
elevação do processo de participação 
e poder de decisão de várias 
categorias da comunidade escolar. 

1) Em sua opinião qual a/as contribuições do Conselho 

para a Educação Municipal? 

 

IV. Dificuldades enfrentadas para o 
desenvolvimento das ações 
(participação e poder de decisão) dos 
conselheiros? 
 Procura detectar o discurso 
referente às dificuldades evidentes 
na implementação das ações 
relacionadas à articulação social e 
política interna e possíveis 
influências de elementos ou atores 
externos. 
 

 

1) Quais as vantagens da influência do Conselho de 

Controle Social do FUNDEF para a aplicação e o 

acompanhamento dos recursos? 

 

2) Quais as principais dificuldades apresentadas pelo 

Conselho? 
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