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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda a participação da UFRN nos Conselhos Gestores 
Municipais de Políticas Sociais, através de estudo de caso de sua representação 
junto ao Conselho Municipal de Educação de Natal/RN, como pressuposto do 
sistema democrático-participativo adotado pela Constituição Federal de 1988. A 
pesquisa descritiva, de caráter transversal, com levantamento de dados junto ao 
referido Conselho e de entrevista semiestruturada com representantes do Centro de 
Educação da UFRN, membros titulares do CME, teve abordagem qualitativa, para 
análise do conteúdo obtido. Para tanto, parte-se do entendimento que ao longo da 
história a democracia se consolidou como o sistema político mais adequado à 
organização social, com proteção aos direitos e liberdades individuais e que a 
soberania popular firmou-se como fundamento para sua legitimidade. Neste aspecto, 
a participação social se apresenta como uma das ferramentas mais importantes da 
democracia e verdadeira expressão da soberania popular. Abre-se, portanto, espaço 
para a investigação dos aspectos democráticos envolvidos na representação da 
UFRN junto aos Conselhos, oportunizando a verificação de seu papel neste 
contexto, pelas possibilidades de contribuição ao processo de democratização do 
País. O surgimento dos conselhos gestores de políticas sociais revela a força da 
participação do cidadão na intervenção e na formulação das políticas públicas, com 
o objetivo de aumentar sua eficiência por meio do controle social. Portanto, esta 
pesquisa debruçou-se sobre as teorias democráticas para analisar de que forma elas 
podem contribuir para o aprimoramento dos conselhos gestores, bem como o papel 
da Academia neste sentido. Detectou-se nas atividades do Conselho certa influência 
do Executivo Municipal, limitando a autonomia de suas atividades e a amplitude do 
alcance das deliberações ali desencadeadas. Quanto à cadeira da UFRN no CME 
de Natal, não se configura em uma representação total e ampla da Instituição, 
restringe-se ao Centro de Educação e torna-se comprometida ao passo em que 
faltam discussões na Universidade acerca de seu posicionamento frente às questões 
a serem deliberadas naquela instância. Conclui-se que se faz necessário maior 
destaque para as representações sociais nos conselhos gestores e melhores 
condições para ampla participação dos membros da Universidade nestes espaços, 
objetivando alcançar reais possibilidades de contribuição e efetivo exercício da 
deliberação pública. 
 

Palavras-chave: Cidadania. Conselhos Gestores. Democracia Deliberativa. 
Participação Popular.  Representação. 
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ABSTRACT 

 

This paper discusses the UFRN participation in the Councils Municipal Managers of 
Social Policies through a case study of its representation in the Municipal Board of 
Education in Natal / RN, as the democratic participatory system assumption adopted 
by the Federal Constitution of 1988. The descriptive search, as a transversal 
character, with data collection gathered in the Council and by semi-structured 
interviews with representatives of the UFRN Education Center, as well with the 
effective members of CME, will have a qualitative approach to analyze the obtained 
content. Therefore, we start understanding that throughout history democracy has 
become the political system best suited to the social organization, protection of 
individual rights and freedoms and that popular sovereignty has established itself as 
the foundation for its legitimacy. In this respect, social participation is presented as 
one of the most important tools of democracy and true expression of popular 
sovereignty. Therefore, it opens up space for research of democratic aspects 
involved in the representation of UFRN close to the Councils, providing opportunities 
to check its role in this context, the contribution of possibilities to the country's 
democratization process. The emergence of social policies management councils 
reveals the strength of citizen participation in the intervention and the formulation of 
public policies, in order to increase their efficiency through social control. Therefore, 
this study focused on democratic theories to analyze how they can contribute to the 
improvement of management councils, as well as the role of the Academy in this 
regard. A certain influence of the Municipal Executive was detected in the activities of 
the Council, limiting the autonomy of its activities and the amplitude of the scope of 
the deliberations initiated there. About the UFRN's chair at the CME in Natal, it does 
not constitute a full and wide representation of the Institution, it is confined to the 
Education Center and is compromised at a time when there are no discussions at the 
University about its positioning on the issues to be addressed Deliberated in that 
instance. It is concluded that it is necessary to emphasize social representations in 
the management councils and better conditions for broad participation of the 
members of the University in these spaces, aiming to reach real possibilities of 
contribution and effective exercise of public deliberation. 
 

Keywords: Citizenship. Management Councils. Deliberative Democracy. Popular 
participation. Representation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de democratização brasileira, desencadeado a partir de 1988 

através da promulgação da Constituição Federal, consagrou uma nova ordem 

jurídica e política no País e deu lugar a um modelo de gestão pública com estímulo à 

participação popular. Configurou-se no Brasil o Estado Democrático de Direito, com 

a participação crescente dos cidadãos na vida pública, fazendo despontar os 

espaços de interação entre o Estado e a sociedade. Os lugares de maior destaque 

destas novas práticas são os conselhos gestores criados nos diversos setores 

sociais, em todos os níveis de governo.  

Uma das consequências do processo de democratização foi o surgimento de 

características de descentralização na economia brasileira, com a alocação de 

recursos segundo as necessidades de cada setor, vinculando percentuais das 

receitas à determinadas despesas essenciais como educação e saúde, contribuindo 

dessa forma para o aumento do bem-estar social e desenvolvimento de setores 

pontuais. Com essa descentralização e vinculação de receitas, as demandas e 

necessidades advindas da sociedade passam a ser encaradas como prioridades na 

elaboração das políticas públicas formuladas pelo Estado, a partir do momento que 

são colocadas em sua agenda pelos conselhos gestores, concretizando-se também 

como interesse do Estado e deixando de ser apenas dos grupos que as motivaram.  

Os conselhos gestores despontam como novas instâncias de mediação entre 

a população e o Estado e podem ser um dos fatores determinantes para o 

fortalecimento da democracia no País. Trilhando no sentido do consenso nas 

questões tratadas durante os embates, que podem surgir pela diversidade 

apresentada nestas instâncias, seguirão solidificando a participação política e se 

consolidando como celeiro de aprendizado e prática de cidadania.  Sendo assim, a 

motivação para esta pesquisa parte da hipótese que a análise sobre essa 

participação da sociedade civil nos conselhos gestores ganha importância, pois 

possibilitará fomentar ainda mais as discussões que a envolve.  

A formação dos conselhos gestores cerca-se de aspectos representativos, 

pois seus membros são representantes do governo e dos grupos envolvidos em 

cada setor, com respaldo dos mesmos e interesses ligados aos fins do conselho em 

questão, bem como aspectos deliberativos, por se configurarem como colegiados 
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para discussão sobre assuntos referentes à sua área de interesse. Entre outras 

atribuições dos conselhos, o controle social do planejamento e execução das 

políticas públicas desponta como fundamental pelo papel de acompanhamento das 

gestões, seguindo desde a projeção de valores, sua implantação, até a avaliação 

dos seus resultados, numa ação cíclica seguindo o orçamento governamental. 

A participação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

nestes espaços é parte de sua missão institucional, constante no seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) 2010 – 2019, que é “Educar, produzir e 

disseminar o saber universal; Contribuir para o desenvolvimento humano; e 

Compromisso com a justiça social, a democracia e a cidadania” (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2010, p.10), além de ser prerrogativa de seu papel como organização 

social. 

Neste contexto, entende-se que é dever da Universidade atuar mais 

ativamente nestes conselhos, participando de forma mais efetiva na formulação e 

acompanhamento das políticas públicas, visto ser centro de produção e 

disseminação de conhecimento nas diversas áreas sociais. Sua participação é ponto 

chave para a aproximação com a sociedade, aproximação essa que pode provocar 

mútuas transformações e desencadear um processo de interação e trocas 

fundamentais para o desenvolvimento e a justiça social. 

Sendo assim, a representação da Universidade nos conselhos gestores de 

políticas sociais configura-se como uma ferramenta sólida de interação entre o 

Ensino Superior e as gestões públicas municipais, corroborando para a difusão do 

conhecimento gerado na Academia e contribuindo definitivamente para a abertura 

de caminhos na busca de soluções para os problemas nesta esfera de governo. 

Partindo então das possibilidades de contribuição que a Universidade pode 

oferecer ao processo de democratização da gestão pública brasileira, pelo seu 

relevante papel no tocante às transformações sociais, esta dissertação se debruça 

sobre as características e o contexto da representação da UFRN, no Conselho de 

Educação do Município de Natal (CME) Natal/RN. Através da perspectiva das teorias 

democráticas, com enfoque nas teorias deliberativas e representativas, percorre-se a 

legislação que dá suporte aos instrumentos de participação popular nas políticas 

públicas municipais, partindo da Constituição Federal de 1988, para perfeito 

entendimento da criação e funcionamento dos Conselhos Gestores de Políticas 

Sociais, mais precisamente dos Conselhos Municipais de Educação no Brasil. 
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A pesquisa busca analisar as características que envolvem a participação da 

Universidade no CME de Natal/RN, através de levantamento de dados sobre a 

atuação dos representantes da UFRN no mesmo, bem como apresenta sugestões 

de como a participação da Universidade deveria funcionar nos Conselhos Gestores 

para ser considerada adequada, a partir de critérios estabelecidos em relação às 

teorias democráticas. Para tanto, esta dissertação encontra-se organizada em três 

capítulos. O primeiro debruça-se sobre o Estado Democrático de Direito, como 

opção governamental brasileira e as teorias democráticas, seus fundamentos, 

potencialidades e limitações, embasando o entendimento acerca da participação 

popular nas instâncias de participação social. O segundo trata dos Conselhos 

Gestores de Políticas Sociais, bem como da normatização e organização dos 

conselhos municipais de educação no Brasil, da formação do CME de Natal/RN e da 

inserção da UFRN neste contexto. O terceiro apresenta discussões acerca da 

relevância social e institucional da representação da UFRN no CME de Natal/RN e 

traça sugestões de aprimoramento de sua participação nos conselhos gestores, para 

maior aproveitamento do espaço aberto pela administração pública municipal.  

Os procedimentos para análise desta participação no CME de Natal/RN foram 

previamente autorizados pela presidência do mesmo, durante contato mantido 

diretamente pela pesquisadora, permitindo total acesso aos documentos 

necessários, numa demonstração de abertura e interesse pela pesquisa. As análises 

e discussões partiram da leitura na íntegra das atas do referido Conselho no período 

de 2013/14, com especial atenção às intervenções dos conselheiros representantes 

da UFRN e, para fortalecer as informações levantadas, procedeu-se à entrevista 

semiestruturada (An. A), com dois professores do Centro de Educação da UFRN, 

que já foram membros titulares desta representação. Estas informações foram 

confrontadas com a base bibliográfica, quando foi traçado um perfil desta 

representação, bem como foram discutidas sugestões para possíveis melhoras da 

atuação da Universidade nestes espaços democráticos.   

Dessa forma, essa dissertação espera contribuir para que a UFRN solidifique 

sua representação nos conselhos gestores municipais e construa uma crescente 

interferência, enquanto organização social fomentadora de conhecimento, nos 

setores sociais em que se insere. Espera ainda dar mais visibilidade para essa 

representação, bem como alertar para a responsabilidade que lhe é inerente. 
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2 TEORIAS DA DEMOCRACIA 

 

2.1 ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

O Estado Democrático de Direito dividido em seus dois aspectos, o jurídico 

(Estado de Direito) e o político (democrático), remetendo à concepção de Bobbio 

(1997), justifica o entendimento de um governo regido pelas leis, não se restringindo 

ao somatório dos direitos individuais, elencados no Estado Liberal, ou dos direitos 

sociais, do Estado de Bem-Estar Social e sim “um Estado que se pauta pela 

racionalidade, objetividade e clareza de um regramento legal” (OLIVEIRA, 2009, p. 

36). 

Bobbio, no livro “A Era dos Direitos” mostra que o Estado Moderno surge: 

 

Primeiro liberal, no qual os indivíduos que reivindicam o poder soberano são 
apenas uma parte da sociedade; depois democrático, no qual são 
potencialmente todos a fazer tal reivindicação; e, finalmente, social, no qual 
os indivíduos, todos transformados em soberanos sem distinções de classe, 
reivindicam – além dos direitos de liberdade – também os direitos sociais, 
que são igualmente direitos do indivíduo: o Estado dos cidadãos, que não 
são mais somente os burgueses, nem os cidadãos de que fala Aristóteles 
no início do Livro III da Política, definidos como aqueles que podem ter 
acesso aos cargos públicos, e que, quando excluídos os escravos e 
estrangeiros, mesmo numa democracia, são uma minoria (BOBBIO, 1992, 
p. 100).  
 
 

Habermas (1997a), expoente na defesa da teoria democrática deliberativa, 

em uma análise sobre as grandes revoluções do século XVIII – a Revolução 

Americana e a Revolução Francesa, ressalta que o Estado Democrático de Direito é 

seu único legado, sendo que o aspecto da “institucionalização de liberdades iguais e 

de direitos fundamentais” deve-se à Revolução Americana e a “herança do ideal 

democrático”, deve-se à Revolução Francesa (CONSANI, 2010, p. 3).  

Neste ponto, Consani (2010, p. 3) coloca que Habermas discute a existência 

de um “conflito que se delineou nas sociedades democráticas desde o advento dos 

postulados liberais ao espaço político: a relação entre os direitos fundamentais e o 

ideal de participação política intensa”, aspecto que pode levantar inúmeras questões 

acerca dos direitos fundamentais. A autora ainda esclarece que Habermas recusa-se 

a deixar morrer os ideais revolucionários franceses, numa tentativa de revigorar o 

espaço público, através da participação política. O filósofo defende que “para que o 
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Estado Democrático de Direito obtenha um sentido normativo capaz de apontar para 

além do elemento jurídico, ele tem que assumir a forma de um projeto histórico – 

uma força explosiva, porém estruturadora” (HABERMAS, 1997, p. 258 et seq., apud 

CONSANI, 2010, p. 3). 

O Estado de Direito atrela-se a princípios organizacionais na busca da 

neutralidade e igualdade de todos os seus integrantes, configurando-se como o 

resultado de transformações sociais e políticas alcançadas através da história. 

Assim, após as grandes revoluções políticas do século XVIII, o ocidente viu se 

consolidar o modelo de democracia representativa liberal, baseado na divisão de 

poderes, eleições periódicas e regra da maioria. Nesse aspecto, a agregação de 

preferências foi a ferramenta utilizada para a organização do poder político, 

especialmente o voto, numa busca de conciliar os interesses privados com o 

interesse público (OLIVEIRA, 2009, p. 36). 

No seu viés democrático, caracteriza-se o Estado de Direito regido por leis e 

princípios democráticos, de acordo com regras geradas a partir da vontade da 

maioria, conforme os ideais da soberania popular, seguindo os preceitos de sua 

Constituição. Sendo assim, o poder político é exercido segundo condições de 

aceitação e legitimação democrática e os governantes devem trabalhar em prol do 

bem comum, considerando os interesses da coletividade (OLIVEIRA, 2009, p. 36). 

É importante ressaltar que um Estado de Direito não é obrigatoriamente 

democrático onde há uma relação direta com a soberania popular e com a efetiva 

participação do povo na gestão da coisa pública. Ele não se exaure com a criação 

de instituições democráticas, sendo estas apenas parte de sua evolução, não seu 

desenvolvimento completo. O Estado Democrático de Direito é composto em todos 

os seus elementos e normas por valores democráticos, corroborando para a 

implementação de políticas públicas direcionadas à coletividade e ao alcance do 

desenvolvimento e da justiça social (OLIVEIRA, 2009, p. 36-37). 

No caso do Brasil, Oliveira, em “As possibilidades da democracia participativa 

no estado democrático de direito” afirma que a democracia tem “forte conteúdo 

social”. A autora considera que a democracia se configura como instrumento para a 

efetivação de valores básicos de convivência, o que contribui para o respeito aos 

direitos fundamentais do cidadão. “É um processo de afirmação do povo e de 

garantia dos direitos fundamentais que ele vai conquistando na evolução histórica da 

humanidade” (OLIVEIRA, 2009, p. 9). 
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Foi a Constituição Federal de 1988 o marco decisivo para a abertura de 

perspectivas para esse alcance do desenvolvimento social no Brasil, pela oferta de 

instrumentos que possibilitaram a prática da cidadania plena diante de nossas 

instituições e pelo aprofundamento de seu texto pautado na dignidade da pessoa 

humana. E o Estado Democrático de Direito, implantado a partir de então, deveria 

respeitar a vontade popular em todas as suas esferas de Poder, seja na formulação 

de suas leis no Legislativo, na gestão governamental, no Executivo, ou na condução 

da Justiça, no Judiciário. E, mediante sua atuação conjunta, direciona a realização 

da finalidade do Estado brasileiro: trabalhar pelo bem comum e atender aos 

interesses da coletividade, em prol do desenvolvimento e da justiça social 

(OLIVEIRA, 2009, p.37-38). 

 

2.2  DEMOCRACIA REPRESENTATIVA  

 

Segundo Oliveira, quem primeiro formulou a concepção de democracia como 

governo do povo foi Aristóteles, em sua obra “Política”. Nela, o filósofo declara “que 

a democracia existe no momento em que a multidão governa no sentido do interesse 

geral, relacionando seu conceito de liberdade ao de igualdade, dizendo que a 

liberdade é por essência igualitária” (OLIVEIRA, 2009, p.11). A autora afirma que “a 

democracia não necessita de pressupostos especiais, mas, somente, da existência 

de uma sociedade”. Os direitos sociais garantem a igualdade a partir da formulação 

da estrutura de um regime democrático na sua Constituição, traduzindo-se na 

democratização da prestação de serviços como fundamento do Estado Democrático 

de Direito (OLIVEIRA, 2009, p.9). 

A existência do povo constituído em sociedade, elemento integrante do 

Estado, e o poder legitimado pelas leis, dão sustentação a essa definição de 

democracia. Sendo assim, pode-se definir a liberdade e a igualdade como valores 

fundamentais da democracia, tendo como princípios, a participação e a soberania 

popular (OLIVEIRA, 2009, p. 09-10). 

A abordagem de qualquer trabalho baseado no conceito de democracia pode 

suscitar suas múltiplas teorias, porém, esta pesquisa foi conduzida especificamente 

a partir dos questionamentos existentes acerca da democracia representativa e 

foram abordadas as possibilidades surgidas com as democracias participativa e 
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deliberativa e as contribuições advindas dos espaços criados para dar sustentação 

às mesmas. 

A democracia, para Magalhães (2006, p. 20), “é processo, e não resultado”, 

existindo em permanente tensão no jogo de interesses entre os grupos, intrínseco 

ao poder na democracia representativa. Estas forças podem causar o desinteresse 

na participação popular, quando há algum desequilíbrio que evidencia a ausência de 

representatividade e o desencanto pela falta de resultados em prol da comunidade. 

Nadia Urbinati (2006, p. 196) apresenta três teorias da representação, que, 

segundo ela, surgem quando observamos os duzentos anos da história do 

funcionamento do governo representativo, que vai dos primórdios do 

parlamentarismo liberal até sua crise, e a transformação democrática, após a 

Segunda Guerra Mundial.  

 

Podemos dizer que a representação tem sido interpretada alternativamente 
de acordo com três perspectivas: jurídica, institucional e política. Elas 
pressupõem concepções específicas de soberania e política e, 
conseqüentemente, relações entre Estado e sociedade específicas. Todas 
elas podem também ser usadas para se definir democracia 
(respectivamente, direta, eleitoral e representativa). Contudo, apenas a 
última faz da representação uma instituição consonante com uma sociedade 
democrática e pluralista (URBINATI, 2006, p. 196). 
 

 

A autora coloca que as duas primeiras teorias, jurídica e institucional, estão 

interconectadas e ambas são baseadas na analogia entre Estado e Pessoa, através 

de uma concepção voluntarista de soberania, sendo que a jurídica, mais antiga, deu 

origem à institucional (URBINATI, 2006, p. 197). 

Segundo Urbinati (2006, p. 199-200), “a teoria jurídica da representação abriu 

as portas para uma justificação funcionalista da representação e dos direitos 

políticos, da cidadania e dos processos de tomada de decisão”. Fundamentado 

nisso, cresceu o governo representativo liberal e, em seguida, a democracia 

eleitoral, que, com base na relação entre Estado e sociedade, transforma a 

representação numa instituição centrada rigorosamente no Estado, colocando em 

segundo plano a relação com a sociedade, que é “deixada ao juízo do representante 

(tutor)”, ainda restringindo “a participação popular a um mínimo procedimental 

(eleições como a nomeação de magistrados)”.  

As duas teorias da representação, jurídica e institucional, defendem que o 

Estado deve transcender a sociedade para se assegurar como Estado de Direito, e 
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que os indivíduos devem encobrir suas identidades sociais e concretas, tornando-se 

agentes com função apenas de nomear mandatários, ou seja, eleger políticos 

profissionais para tomarem as decisões às quais se submetem voluntariamente. 

Nelas, o sistema democrático representativo não se coloca como uma representação 

do povo e da vontade da nação e sim como uma forma de organização desse povo 

e dessa vontade soberana, afinal, o surgimento e formatação dessas teorias 

aconteceu antes da transformação que deu conotação mais democrática às 

sociedades e ao Estado na modernidade, e permanecem sem absorver essas 

características democráticas até os dias atuais (URBINATI, 2006, p. 200-201). 

Em contraposição às duas anteriores, a terceira teoria, a da representação 

política, não tira da sociedade (povo), o centro de atenção, ao mesmo tempo em que 

despreza a ideia de que os eleitores e não os cidadãos ocupem este espaço. 

Desconsidera ainda “que o ato de autorização seja mais importante do que o 

processo de autorização” (URBINATI, 2006, p. 203).  

 

A teoria política da representação argumenta que, em um governo que 
deriva sua legitimidade de eleições livres e regulares, a ativação de uma 
corrente comunicativa entre a sociedade política e a civil é essencial e 
constitutiva, não apenas inevitável. Invertendo a máxima sustentada pelas 
duas teorias prévias, ela argumenta que a generalidade da lei e os critérios 
de imparcialidade derivados da cidadania nem deveriam nem necessitam 
ser realizados às custas da visibilidade política do “homem” (URBINATI, 
2006, p. 202).   
 
 

Assim, nas sociedades modernas, o acesso à informação e a existência de 

uma intensa rede de comunicações e influências, que ocorrem através da mídia, dos 

movimentos sociais e dos partidos políticos, possibilitam a configuração da 

“representação em uma sociedade democrática, ao tornar o social político” 

(URBINATI, 2006, p. 202-203).  

Para se pensar em uma teoria democrática da representação, deve-se 

considerar a força que a soberania popular é capaz de desenvolver no sentido de 

acompanhar a ação dos seus representantes, investigando, julgando e até mesmo 

reprovando suas ações. Essa força é considerada negativa, pois tem a finalidade de 

“deter, refrear ou mudar um dado curso de ação tomado pelos representantes 

eleitos”, bem como pode ser expresso por canais autorizados de participação 

popular (eleições antecipadas, referendo), mas também “por meio dos tipos indiretos 
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ou informais de participação influente (fórum e movimentos sociais, associações 

civis, mídia, manifestações)” (URBINATI, 2006, p. 208-209). 

Portanto, a representação configura-se como uma “instituição que possibilita à 

sociedade civil (em todos os seus componentes) identificar-se politicamente e 

influenciar a direção política do país”. A natureza ambivalente que ela apresenta, 

sendo tanto social, quanto política, tanto particular, quanto geral, cria 

inevitavelmente sua ligação com a participação (URBINATI, 2006, p. 218). 

A representação política não apenas transforma e expande a política ao 

permitir que o social seja traduzido no político, mas possibilita a formação de grupos 

e identidades políticas. Urbinati (2006, p. 218-219) afirma que, “ela modifica a 

identidade do social, uma vez que, no momento em que as divisões sociais se 

tornam políticas ou adotam uma linguagem política, elas adquirem uma identidade 

na arena pública de opiniões”, promovendo mais inclusão ou representatividade de 

uma gama maior de interesses e opiniões. Esse aspecto é justificado pela 

necessidade de se conquistar maioridade numérica em determinadas questões para 

o direcionamento das tomadas de decisão. 

A representação política, no entanto, quando analisada em relação à 

democracia, torna-se “problemática”, afinal a participação popular influi nas regras 

do jogo democrático “de uma forma concreta de se promover concepções e de se 

identificar com aqueles que as apóiam ou fazem alegações convincentes em sua 

defesa” (URBINATI, 2006, p. 224). Torna-se problemática ao passo em que não se 

pode conceber que os representantes possam saber efetivamente os desejos de 

seus representados e as expectativas populares sejam sempre traduzidas em 

realizações dos representantes. Dessa forma, a representação democrática não 

necessita apenas de procedimentos eleitorais, faz-se imperativo que haja 

“autonomia local e liberdade de expressão e associação”, assim como condições 

igualitárias de participação. Condições estas que envolvem “cultura ética de 

cidadania” para que ambos os lados, representados e representantes enxerguem as 

relações partidárias como uma forma de direcionar os anseios e expectativas em 

prol do bem comum (URBINATI, 2006, p. 224). 

O modelo de democracia representativa típico do liberalismo clássico perde 

espaço nesse novo cenário, quando há um evidente aumento pela busca da 

participação do cidadão nas decisões políticas. A sociedade já não se satisfaz com 

uma democracia baseada em padrões mínimos de garantias, tais como igualdade 
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formal, liberdade tutelada na lei e equilíbrio dos poderes. Portanto, um modelo de 

Estado em que os governos sejam regidos em suas condições e possibilidades 

apenas “pelos termos da Lei não é suficiente quando se pretende enfrentar os 

conteúdos reais da existência de sociedades dominadas pelas contradições 

econômicas e culturais e das cidadanias esfaceladas em sua consciência política” 

(LEAL, 2006, p. 31-33).  

Dessa forma, este modelo da representação não garante, através da tomada 

de decisão pela maioria, que as minorias serão ouvidas, que terão voz. Ainda não se 

encontra garantias de resposta a estes, entre outros anseios contemporâneos, por 

um modelo de real participação cidadã nos moldes da representação política 

atualmente implantada ao redor do mundo. 

No caso do Brasil, com a abertura para a participação popular nas gestões 

públicas, desencadeada pela CF de 1988, criou-se a possibilidade de um avanço da 

democracia participativa em relação à representativa, sobre isso Amaral afirma que: 

 

[...] parece inquestionável o fracasso da democracia representativa (...), com 
seu rosário de vícios e fraudes, ilaqueando a vontade mandatária, 
transformando o povo-ícone em povo-objeto, destruindo o povo-real, o povo 
legítimo, titular da soberania. Esta, por fim, foi apropriada pelas elites, pelo 
poder econômico, por instituições e organismos e empresas multinacionais 
desapartadas da soberania, pelos meios de comunicação de massas, 
politizados e partidarizados, pela usurpação do poder constituinte e do 
poder legiferante, pela bulha da vontade popular (AMARAL, 2001, p. 31). 
 
 

O regime representativo, no Brasil, implantado desde a proclamação da 

República, há mais de um século, “não eliminou as oligarquias, não transferiu ao 

povo o comando e a direção dos negócios públicos, não fortaleceu nem legitimou, 

nem tampouco fez genuína a presença dos partidos no exercício do poder” 

(BONAVIDES, 1993, p. 351).  Ao contrário, a história mostra que com o passar dos 

anos aumentou o poder das elites sobre o proletariado, com a dominação das 

classes privilegiadas, comandando os partidos políticos, exercendo influência direta 

na política, sobrepujando os interesses dessa classe dominante minoritária, sobre a 

vontade da maioria da sociedade (AMARAL, 2001, p. 41). 

Nota-se que no regime republicano, como no caso do brasileiro, existe uma 

precariedade das eleições para garantir a representação e que o voto garante 

apenas a decisão de quem vai decidir, mas não o que se vai decidir. Bobbio (1986) 

coaduna-se com este pensamento e lembra que nas eleições não se escolhe o que 
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será feito, o que podia encerrar valores substantivos, mas apenas quem o fará 

(GOMES, 2003, p. 22). 

A prática política baseada no poder econômico, usando meios de 

comunicação de massa para justificar a ideologia dominante e excluir a população 

das decisões políticas, através da democracia representativa utilizada no contexto 

brasileiro, mostra aspectos de ilegitimidade quando promove essa exclusão social, 

política e econômica, transformando o povo em mero instrumento de dominação e 

meio para o alcance do poder (AMARAL, 2001, p. 41). 

Esse panorama cria para a democracia representativa no Brasil um grande 

desgaste, dando margem ao crescimento e fortalecimento da reivindicação por 

participação social por parte de setores mais politizados e atuantes da sociedade. 

Santos e Avritzer (2002, p. 21) apontam duas soluções possíveis para o que 

chama problema democrático. Primeiramente, ter-se-ia a compatibilização da 

democracia representativa com a democracia participativa, que seria necessária, 

admitindo a coexistência entre as duas. Em nível nacional, a democracia 

representativa exerceria seu papel, mas conviveria com a democracia participativa 

atuando em nível local.    

E em segundo lugar, complementarmente, estabelecer-se-ia uma articulação 

mais intensa entre as duas espécies de democracia, mas apenas caso haja hipótese 

do governo aceitar substituir alguns procedimentos típicos da representação pelos 

da democracia participativa, como formas públicas de controle social e processos de 

deliberação pública (SANTOS; AVRITZER, 2002, p. 22).    

Essa complementaridade seria uma maneira de “associar ao processo de 

fortalecimento da democracia local formas de renovação cultural, ligadas a uma 

nova institucionalidade política, que recoloca na pauta democrática as questões da 

pluralidade cultural e da necessidade de inclusão social”. Essa complementaridade 

diferencia-se da coexistência, pois seria uma decisão da sociedade política para 

ampliar a participação social a nível local por meio da transferência dessas 

prerrogativas decisórias detidas anteriormente pelos governantes (SANTOS; 

AVRITZER, 2002, p. 22).    
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2.3  DEMOCRACIA PARTICIPATIVA  

 

A democracia participativa, também conhecida como democracia semidireta, 

é uma forma de participação do cidadão nas gestões públicas de maneira 

intermediária entre a democracia direta e a representativa, diante da incapacidade 

de aplicação de uma democracia direta pura, seja por questões regionais, 

institucionais, culturais ou até por inaptidão da população, que não alcança 

preparação cívica adequada para tal contribuição. Não há nesta concepção uma 

exclusão das outras formas de participação democrática, mas uma junção de seus 

aspectos positivos para amenizar os problemas de uma ou outra, havendo a 

exclusão de pontos sensíveis a controvérsias e possíveis gargalos nos 

procedimentos de decisão (OLIVEIRA, 2009, p. 60). 

Como é na relação entre o Estado e a Sociedade onde se encontram os 

espaços mais ricos e fundamentais para análise e reflexão acerca dos assuntos 

polêmicos das gestões públicas, a ideia de Estado obrigatoriamente passa pela 

avaliação da eficácia e legitimidade de sua forma de exercer a gestão dos interesses 

públicos, por meio desses possíveis espaços de comunicação política e 

instrumentos de participação popular.  

Consani, em seu trabalho “Teorias da Democracia Deliberativa: Propostas e 

Problemas”, afirma que Habermas, faz a distinção, considerando que enquanto a 

participação política na proposta liberal se restringe à eleições periódicas e define a 

cidadania a partir dos direitos subjetivos (negativos), na proposta republicana, 

defende que há a concepção da política como uma forma de reflexão sobre um 

contexto de vida ético, exigindo dos cidadãos uma participação intensa e definindo a 

cidadania pelos direitos positivos de participação (HABERMAS, 2002, p. 270-276, 

apud CONSANI, 2010, p. 3).  

A reivindicação de maior representatividade no sistema político é a busca por 

intervenção direta desses setores sociais nas deliberações governamentais, sendo 

um reflexo da democracia direta sobre a indireta, explicitado no texto constitucional 

de 1988, com base no princípio de soberania popular, deixando clara a opção pela 

democracia participativa, ou semidireta, a partir de então.  

São estes aspectos que têm dado nova cara e representatividade ao povo no 

âmbito político da história recente do Brasil, com criação e crescimento de partidos 

de esquerda, formados em parte pelo proletariado nacional, galgando desde 
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prefeituras até os mais altos cargos públicos de representação política do País, 

como a Presidência da República. Resultado disso são políticas mais focadas no 

cidadão, com objetivo de distribuição de renda e melhoria na qualidade de vida da 

população em geral. 

A junção da democracia representativa já existente, aos aspectos de 

participação popular, gerados pelo texto constitucional de 1988, resulta em mais 

legitimidade aos governantes eleitos, já que agora contam com fortes instrumentos 

como a audiência pública, o referendo e o plebiscito, para obterem a aprovação da 

população e dividirem com ela suas responsabilidades em determinados assuntos 

na gestão da coisa pública. Nesse sentido, a democracia começa a aparecer como 

consequência do exercício da cidadania, com o povo assumindo o domínio das 

questões relacionadas aos seus interesses, dando ao princípio da soberania popular 

sua face mais completa. 

Além disso, a democracia participativa rompe com a exclusividade de o 

representante decidir os rumos pelo representado e oferece condições para que seja 

feita a vontade do cidadão nas ações políticas de gestão pública, corrigindo os 

possíveis desvios existentes na democracia representativa, ampliando suas 

conquistas e aperfeiçoando a democracia no direcionamento adequado às políticas 

sociais, através da substituição da representação pela participação ativa do cidadão 

(AMARAL, 2001, p. 54). 

Enquanto na democracia representativa liberal ou eleitoral a participação do 

cidadão se restringe às eleições de seus representantes, havendo uma ruptura na 

influência sobre o mandato logo após, na participativa, o cidadão é chamado 

constantemente a participar dos fóruns cotidianos, é “o chamamento ao eleitor para 

que no curso da ação ele esteja permanentemente colado, integrado, articulado, 

entendido, próximo do governante, para que as ações sejam permanentemente 

discutidas” (SOUSA, 1997. p. 112). 

Gomes (2003, p. 29) afirma que Bobbio defendia a ampliação dos espaços 

democráticos quando pensava na evolução da democracia política real. Sobre 

governança, Gomes identifica a visão de Bobbio:  

 

Percebe-se que uma coisa é a democratização do Estado (ocorrida com a 
instituição dos parlamentos), outra coisa é a democratização da sociedade, 
donde se conclui que pode muito bem existir um estado democrático numa 
sociedade em que a maior parte de suas instituições – da família à escola, 
da empresa à gestão dos serviços públicos – não são governadas 
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democraticamente. Hoje, se se quer apontar um índice de desenvolvimento 
democrático este não pode mais ser o número de pessoas que têm direito 
de votar, mas o número de instâncias (diversas daquelas políticas) nas 
quais se exerce o direito de voto; sintética mas eficazmente: para dar um 
juízo sobre o estado de democratização num dado país o critério não deve 
mais ser o de “quem” vota, mas o do “onde” se vota (e fique claro que aqui 
entendo o “votar” como o ato típico e mais comum do participar, mas não 
pretendo de forma alguma limitar a participação ao voto) (BOBBIO, 1986, p. 
55-56 apud GOMES, 2003, p. 29). 
 

 

Bobbio considera o desenvolvimento democrático como uma generalização 

da participação dos agentes envolvidos nos mais variados setores sociais, 

ampliando a ideia de democratização nas diversas instâncias, mediante o direito ao 

voto. O autor inclui os diversos setores da sociedade nesta ampla perspectiva de 

governança, onde os atores sociais, para além dos estatais, seriam incorporados ao 

todo na gestão da coisa pública.  

Neste contexto, o Estado não mais teria a exclusividade na elaboração das 

políticas, gestão e prestação de serviços públicos, permitindo à sociedade participar 

dessas novas instâncias de outras formas, que não apenas através do voto que 

elegeu seus representantes, com o objetivo de ampliar o alcance na utilização dos 

recursos, visando maior eficiência e eficácia das políticas implementadas. Essa 

participação possibilita maior fluxo de informações e fomenta de forma mais efetiva o 

diagnóstico dos problemas a serem sanados, bem como subsidia a elaboração das 

soluções para isso, além de contribuir para o controle social sobre a gestão, fator 

preponderante na busca pelo desenvolvimento social. 

A democracia não se apresenta apenas como um sistema de governo ou uma 

modalidade de Estado, nem um regime político, mais que isso, é um direito dos 

cidadãos. A democracia por si já exige participação, logo, o termo democracia 

participativa se torna redundante, porque não se concretiza a democracia sem 

participação popular, sem exercício da cidadania. Quanto mais abertura de canais 

de participação, mais democrático se torna o regime. 

Essa é uma questão a ser considerada na democracia participativa, a 

intermediação, que não é necessariamente um problema, mas um aspecto da 

democracia indireta, que precisa ser minimizado em favor de maior acesso direto do 

cidadão, para melhor caracterização da manifestação da soberania popular nas 

gestões públicas. Reduzindo-se a mediação, teremos amenizadas as interferências 

que o poder econômico, bem como os meios de comunicação de massa possam ter 
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sobre as decisões políticas, inserindo aí o papel do controle social, fundamental 

neste processo. 

O conceito de controle social, utilizado nesta dissertação, encontra-se bem 

explicitado nas palavras de Gomes (2003, p. 33):  

 
Associa-se à responsividade e à responsabilização do governo numa 
relação constante e não eleitoral com a sociedade. Isto implica para a 
sociedade, como nas eleições, o direito de exigir a prestação de contas no 
uso dos recursos, influenciar ou decidir sobre escolha das políticas públicas, 
fiscalizar o cumprimento de suas deliberações e sancionar, dentre outras 
prerrogativas, sendo que tal controle é empreendido de forma direta ou por 
meio de instâncias de representação distintas da representação 
parlamentar, como os conselhos gestores deliberativos.  
 
 

Através do controle social, busca-se diminuir os problemas causados pela 

representação e suas limitações de participação nas gestões em prol de maior grau 

de satisfação na solução das demandas sociais, aumentando a eficácia e eficiência 

das políticas públicas e contribuindo “para a relegitimação do Estado pela 

sociedade” e, enfim, aprofundando o “conteúdo democrático da vida política”. 

(GOMES, 2003, p. 33-34). 

Outro aspecto da democracia participativa é a formação do consenso, que 

pode ser buscado através de ampla consulta popular, para fortalecer os laços dos 

envolvidos nas decisões, bem como o compromisso das partes inseridas no 

processo, integrando todos os cidadãos na direção de produzir “novas expressões 

do coletivo”, quebrando a centralização das gestões públicas, e consequentemente 

o monopólio político da classe dominante (AMARAL, 2001, p. 57). 

O processo de construção democrática, baseada na vontade dos indivíduos, 

considera a unanimidade como princípio de legitimidade, mas também está ligada à 

eficiência na tomada de decisões.  Portanto, a democracia participativa se apresenta 

como instrumento de formação da vontade geral, através de um processo que se 

inclina em direção ao ideal de democracia direta, com condições de aplicação de 

seus mecanismos e tendência de interferência mínima da figura da representação. 

 

2.4 DEMOCRACIA DELIBERATIVA 

 

O conceito de deliberação pública é colocado como central na larga 

argumentação surgida pelo debate contemporâneo que deu origem às diversas 

teorias políticas e que trata da importância e do sentido da democracia como 
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princípio de legitimação das práticas e instituições políticas. Ele é usado para 

“explicar e compreender a dinâmica dos conflitos e a formação de acordos políticos 

nas sociedades democráticas” (WERLE; MELO, 2007, p. 7). 

As teorias democráticas desenvolvidas ao longo do século XX afirmam que a 

organização do poder político nestas sociedades democráticas deve ser exercida 

através de instituições que articulem os interesses dos indivíduos ou de suas 

comunidades com o bem comum ou interesse geral da coletividade, por meio da 

agregação de preferências, como por exemplo, através do voto. As concepções da 

democracia deliberativa vão além e defendem que as tomadas de decisão precisam 

de fundamentação através da deliberação em fóruns públicos com ampla 

participação dos cidadãos no debate e negociação, sem deixar de lado os 

procedimentos formais de organização do poder político, como a regra da maioria, 

eleições periódicas ou a divisão de poderes. Sendo assim, as práticas e instituições 

democráticas devem criar condições para oportunizar o uso público da razão de 

forma livre e inclusiva, para que as deliberações políticas que tratem das questões 

de interesse coletivo não sejam resultado de um processo meramente burocrático de 

práticas políticas tradicionais, exercidas através da simples e mecânica agregação 

de preferências, mas que haja um processo para alcançar a formação e 

transformação das preferências ou dos interesses particulares na direção da 

construção de “acordos políticos que tenham a seu favor uma pretensão de 

racionalidade” (WERLE; MELO, 2007, p. 7). 

Para alguns teóricos da democracia deliberativa, como Bernard Manin, a 

complexidade das sociedades contemporâneas, aliada à pluralidade de interesses e 

valores nelas existentes, provoca a necessidade de “constituir uma entidade coletiva 

que não viole a liberdade dos indivíduos” (MANIN, 2007, p. 30). Neste sentido, a 

construção de políticas sociais em atendimento aos interesses coletivos não 

poderiam ultrapassar os limites das liberdades individuais.  

Da mesma forma, Benhabib, acredita que os procedimentos inerentes às 

teorias deliberativas geram legitimidade e garantem racionalidade prática ao 

processo à medida que suas decisões são descentralizadas do poder do Estado e 

refletem o poder emanado do exercício da opinião pública e da vontade da maioria. 

A autora questiona as pretensões dessa racionalidade, ao mesmo tempo em que 

destaca três motivos que tornam o processo deliberativo essencial para as tomadas 

de decisões coletivas: Primeiro, a comunicação de informações gestadas no 
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processo; segundo, a variedade de questões éticas imprevisíveis que podem surgir a 

partir de cada perspectiva individual dos sujeitos envolvidos; e terceiro, não há como 

um indivíduo concentrar toda a informação necessária para a tomada de decisão 

que afeta a todos. Logo, a autora alerta para a existência de uma dimensão de 

comunicação de informações garantida pela dinâmica do processo de deliberação, 

pelas possibilidades de considerações acerca do maior número de questões que 

afetam cada indivíduo (BENHABIB, 2007, p. 53). 

O processo de deliberação funciona de maneira a compelir o indivíduo a uma 

reflexão crítica sobre suas opiniões e escolhas, a entrar em choque com as opiniões 

e preferências dos demais envolvidos e, consequentemente, levando-o a uma 

ordenação mais coerente de suas posições. Além disso, “o procedimento de articular 

uma concepção em público impõe uma certa reflexividade às preferências e opiniões 

individuais”, porque o indivíduo precisa convencer racionalmente os demais sobre 

sua opinião, para isso ela deve ser bem articulada e conveniente para todos 

(BENHABIB, 2007, p. 54). 

Sobre a concepção de democracia deliberativa, Benhabib (2007, p. 56-58) 

acrescenta três pontos: Em primeiro lugar, discorre que apesar do pluralismo de 

valores existentes nas sociedades modernas, se faz necessário “alcançar 

formulações aceitáveis do bem comum”, sendo esse o principal desafio para a 

racionalidade democrática; Segundo, o conflito de interesses na vida social exige 

articulação dos procedimentos democráticos, de forma a ponderar esses interesses 

conflitantes e promover a cooperação social, levando a condições “mutuamente 

aceitáveis a todos”. Por último, a possibilidade de realização de assembleias de 

massa para deliberação coletiva das questões nas sociedades modernas é visto 

como mera ficção por qualquer modelo procedimentalista de democracia 

deliberativa, mas, as especificações desses modelos que “privilegiam uma 

pluralidade de modos de associação”, onde os pontos de vista são articulados 

segundo os interesses de seus integrantes podem proporcionar essa deliberação. 

Sendo assim, os partidos políticos, associações comunitárias, movimentos sociais, 

entre outros, podem se articular para defender os pontos de vista de suas 

coletividades, formando uma rede de comunicação e interação nesse processo.  

Claudia Faria procura descrever em seu artigo “Democracia Deliberativa: 

Habermas, Cohen e Bohman”, uma forma possível do exercício ideal da soberania 

popular, princípio fundamental da democracia deliberativa, partindo do pressuposto 



     
 
 
 

    30 

   

de que “a idéia de decisões coletivas sobre o exercício do poder é possível nas 

sociedades complexas e mais, necessária para a legitimidade dos governos 

democráticos”. De acordo com a autora, a teoria deliberativa afirma que não é 

necessário abrir mão da forma como o poder está organizado nestas sociedades 

para que as decisões governamentais sejam sustentadas através “da deliberação 

dos indivíduos racionais em fóruns amplos de debate e negociação” (FARIA, 2000, 

p. 47). 

Consani considera que “as teorias da democracia deliberativa apresentam-se 

como um modelo normativo, ancorado em princípios fundamentais que norteiam o 

processo decisório”, com o objetivo de retomar o espaço político para dar 

sustentação às discussões e deliberações dos assuntos que envolvem a 

coletividade (CONSANI, 2010, p. 2).  

Corroborando com esse conceito, Oliveira complementa que é imprescindível 

“frisar que a democracia deliberativa influi nas sociedades complexas, com efeito 

protetor dos direitos fundamentais não só no aspecto negativo liberal, mas, também, 

no aspecto positivo de pretensões e garantias intervencionistas republicanas”. Esse 

aspecto reflete o modelo de Estado Democrático Social de Direito, com 

direcionamento em prol de bem comum e da integração social (OLIVEIRA, 2009, p. 

52).  

Werle e Melo (2007, p. 8) resumem que: 

 

Enquanto explicação normativa da legitimidade, a democracia deliberativa 
recorre aos ideais de legislação racional, de política participativa e de 
autodeterminação dos cidadãos. Nesse sentido, seu cerne normativo 
consiste na ideia de que a legislação legítima tem de derivar da deliberação 
pública dos cidadãos livres e iguais. Essa concepção deliberativa da 
democracia, portanto, se apresenta como um ideal de justificação política, 
que aposta na autodeterminação de cidadãos livres e Iguais por meio da 
argumentação pública. Isto é, como um processo idealizado que consiste 
em procedimentos justos segundo os quais indivíduos e grupos engajam-se 
em uma argumentação racional com propósito de resolver conflitos políticos. 
A democracia deliberativa defende a institucionalização desse ideal.  
 
 

Assim, a democracia deliberativa aparece como uma solução de libertação da 

população que, devidamente instrumentalizada, poderá participar “da vida política e 

institucional do Estado”. Configura-se, dessa forma, “a concepção comunitária de 

Estado” que direciona sua atuação em prol do bem comum e bem estar social. “O 

povo não mais será um mero expectador, e sim, um elemento integrante da 
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conformação da entidade estatal, atuando de forma consciente e ativa”. Fazendo 

valer a efetivação de seus direitos constitucionais (OLIVEIRA, 2009, p. 52). 

Na conceituação de democracia deliberativa, Habermas se preocupa em 

como os cidadãos “fundamentam racionalmente as regras do jogo democrático”, pois 

na teoria “convencional” isso se faz por meio do voto, entretanto, ele não considera 

que esse instrumento sozinho garanta a legitimidade da democracia. A teoria 

deliberativa traz a proposta de criar condições para que a deliberação seja esse 

instrumento de fundamentação para a tomada de decisão, no sentido de legitimar 

essas “regras do jogo democrático” (FARIA, 2000, p. 48). 

Sobre deliberação, Manin (2007, p. 27) identificou a existência deste termo 

nos textos de Rousseau e Rawls, mas com sentido totalmente diferente do que se 

tornou corrente na filosofia através dos anos. Rousseau usou deliberação como 

sinônimo de decisão, “os indivíduos por trás do véu da ignorância deliberam para 

saber quais princípios de justiça adotar”. Enquanto Rawls entendia por deliberação 

o: 

 

Cálculo do agente econômico clássico: ele está provido de um coerente 
conjunto de preferências (...), algumas constrições dadas restringem suas 
ações, ele escolhe uma solução otimizadora, considerando tais constrições. 
Ele possui critérios para a avaliação que permitam considerar todas as 
possíveis soluções, e ordená-las de tal maneira que possa escolher a 
melhor. (MANIN, 2007, p. 27). 
 

 
Rousseau acreditava que o indivíduo já possui uma vontade formada 

anteriormente à tomada de decisão, já Manin considera que os indivíduos apenas 

possuem algumas preferências e informações, mas não são ordenadas e podem 

estar incompletas e promoverem distorções sobre o assunto. “O processo da 

deliberação e a confrontação de vários pontos de vista ajudam a esclarecer a 

informação e refinar suas próprias preferências” (MANIN, 2007, p. 31).  

Portanto, Manin defende que os indivíduos quando se envolvem em uma 

deliberação política não possuem uma opinião formada sobre o que querem, apenas 

parte dela, e coloca como fundamental para a formação da vontade coletiva o 

processo de deliberação, de maneira a assegurar a inserção dessa diversidade de 

pontos de vista e argumentos a serem considerados, sendo essa condição básica de 

proteção às liberdades individuais e racionalização desse processo.  
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Seyla Benhabib, seguindo os preceitos descritos por Habermas, considera o 

pluralismo de valores e o conflito de interesses sociais os principais problemas a 

serem considerados, mas “acredita que ambos podem ser satisfatoriamente 

contrapostos a partir do debate público”. O “modelo procedimentalista e deliberativo” 

da autora se baseia na abertura de espaços públicos onde a sociedade, organizada 

em associações, tenha o direito de expor seus pontos de vista em debates que 

envolvam todas as questões passíveis de deliberação, garantindo assim que os 

direitos fundamentais não sejam retirados da discussão pública (CONSANI, 2010, p. 

4).  

Sobre essa questão, Benhabib afirma que “quando as liberdades e os direitos 

básicos são violados, o jogo da democracia é suspenso e transforma-se ou num 

regime marcial, em guerra civil, ou numa ditadura”. Acredita que na democracia, a 

política envolve o debate acerca destes direitos, seu significado, atribuições, alcance 

e vigência e que “não se pode mudar uma determinada interpretação dos direitos e 

liberdades básicas sem levá-los absolutamente a sério” (BENHABIB, 2007, p. 69).  

Segundo Benhabib, citada em Consani, “a teoria deliberativa da democracia 

proposta está apta a proteger direitos e liberdades básicas”. Essa regra essencial da 

democracia qualifica e capacita todos os indivíduos com os mesmos direitos e 

habilidades a participarem da deliberação das questões essenciais para a vida em 

comunidade, no debate público (CONSANI, 2010, p. 4). 

Neste contexto, os teóricos da democracia deliberativa consideram que a 

deliberação vai além, envolvendo um processo ao mesmo tempo individual e 

coletivo, onde o indivíduo expõe seus argumentos e tenta contra argumentar os 

outros, havendo um entrelaçamento de posições diferentes para a tomada de 

decisão, num jogo democrático de “formação de opinião, de debate, de deliberação 

e contestação entre os cidadãos, grupos, movimentos e organizações em uma 

comunidade política” (BENHABIB, 2007, p. 69). 

Para Bohman (1996), a ideia de deliberação está ligada à noção de diálogo, 

que torna as negociações possíveis, mesmo quando envolvem questões que 

provocam desacordo de opinião entre os participantes. Segundo o autor, a 

deliberação se aproxima mais de “uma atividade cooperativa e pública” (BOHMAN, 

1996, p. 26-27 apud FARIA, 2000, p. 59). 

Os teóricos deliberativos acreditam que através de processos deliberativos 

democráticos, com reais possibilidades de ampla participação das partes envolvidas, 
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pode-se formar a vontade geral, buscando o bem comum, como também pode-se 

ampliar os horizontes das questões discutidas.  

Neste sentido, acredita Habermas (1997b), que a política deliberativa 

ocorreria em duas vertentes: “a formação da vontade democraticamente constituída 

em espaços institucionais e a construção da opinião informal em espaços extra-

institucionais. A inter-relação entre esses dois espaços asseguraria um governo 

legítimo” (HABERMAS, 1997 apud FARIA, 2000, p. 50). Essa formatação não 

centraliza sua atenção nem no sistema político, nem apenas na sociedade, mas na 

relação entre os dois, o que permitiria a troca de informações necessárias para 

formulação das políticas, através do fluxo de comunicação gerado nessa relação.  

Faria sintetiza a proposta de democracia deliberativa de Habermas na 

apresentação destes “fóruns institucionais e extra-institucionais” apoiados na 

sociedade civil e em sindicatos, partidos políticos e outros grupos de interesse. 

Segundo ela,  

 

A sociedade civil, base social da esfera pública autônoma, constituída por 
associações, organizações e movimentos sintonizados com a ressonância 
dos problemas societários nas esferas da vida privada, absorve e transmite 
as questões ali tematizadas de forma amplificada para a esfera pública. 
Estas associações da sociedade civil acabam influenciando a definição de 
questões que serão problematizadas via esfera pública. Depois de 
publicizadas, essas questões devem ser tratadas pelo sistema político-
administrativo (FARIA, 2000, p. 53). 
 
 

Os teóricos acreditam na revitalização dos espaços informais e institucionais 

de discussão das questões sociais com a consolidação desse fluxo comunicacional. 

Estes espaços contribuem para a formação racional da opinião pública, que será 

levada de forma ordenada a fomentarem decisões institucionais e legislativas. A 

esfera pública torna-se a instância mediadora que capta as informações e demandas 

da comunidade e as transmite para a articulação das instituições que processam a 

formação da vontade política, contribuindo para a legitimidade das decisões 

políticas.  

Para melhor compreensão dessa visão, necessita-se repassar as noções 

acerca do conceito de legitimidade. 

No regime democrático costuma-se justificar a legitimidade das decisões 

políticas baseando-se na unanimidade, representada pela vontade de toda a 

população. Manin defende que não havendo diferença essencial entre os indivíduos, 
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não deveria haver justificativa para dominação de uns pelos outros e complementa 

que “o poder político e as regras promulgadas por este não podem ter outra base 

legítima que não seja a vontade desses indivíduos iguais”. Todos os membros da 

sociedade estão submetidos às mesmas regras e detém o mesmo poder, legitimado 

e representando a vontade geral apenas quando partirem do consenso entre todos 

(MANIN, 2007, p. 19). 

Seyla Benhabib coloca a legitimidade, como um dos principais temas que 

cercam as discussões acerca da democracia deliberativa e afirma que: 

 
Desde a Segunda Guerra Mundial as sociedades democráticas modernas 
complexas defrontam-se com a tarefa de assegurar três bens públicos: a 
legitimidade, o bem-estar econômico e um sentimento viável de identidade 
coletiva. Estes são “bens” no sentido de que sua realização é considerada 
valiosa e desejável pela maioria dos membros dessas sociedades; além 
disso, não realizar algum ou uma combinação deles causaria problemas no 
funcionamento destas sociedades, de modo tal que as lançaria numa crise 
(BENHABIB, 2007, p. 47). 
 
 

A autora considera que “numa sociedade democrática”, que funcione 

adequadamente, estes “bens” mantêm “uma relação complexa um com o outro”, em 

uma espécie de equilíbrio. Não podendo haver realização excessiva de um em 

detrimento dos demais, sob pena de causar conflito e colocar “em risco a realização 

dos outros”. 

Benhabib argumenta que “a legitimidade em sociedades democráticas 

complexas deve ser concebida como o resultado de uma deliberação livre e não 

constrangida de todos em torno das questões de preocupação comum” (BENHABIB, 

2007, p. 48). No mesmo sentido, Manin corrobora com o conceito de legitimidade, 

defendendo que “uma decisão legítima não representa a vontade de todos, mas 

resulta da deliberação de todos” (MANIN, 2007, p. 32).  

Sobre legitimidade social, Habermas afirma: 

 

 “Legitimidade significa que há bons argumentos para que um ordenamento 
político seja reconhecido como justo e equânime; um ordenamento legítimo 
merece reconhecimento. Legitimidade significa que um ordenamento 
político é digno de ser reconhecido” (HABERMAS, 1983, p. 219-220). 
 
 

O filósofo alemão considera que um ordenamento político nas sociedades 

atuais precisa traduzir justiça e igualdade social e, se legitimado, precisa ser 

reconhecido. Essa legitimidade seria a verificação dos aspectos de igualdade e 
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justiça no ordenamento, se é considerado adequado e digno de reconhecimento. 

Nesse caso, existe a expressão da autonomia do cidadão, através dos 

procedimentos de participação democrática, revelada pela legislação estabelecida 

segundo sua vontade soberana (TEIXEIRA, 2014).  

Manin também afirma que a deliberação é o processo que forma a vontade de 

cada um, de maneira a garantir legitimidade a seus resultados, “legitimidade que não 

deriva da soma de vontades já formadas”. A participação de todos no processo 

deliberativo, de forma democrática, garante que “a decisão tomada pode 

razoavelmente ser considerada como emanando do povo” (MANIN, 2007, p. 31). 

Consani conclui que essa conceituação de legitimidade adotada pelas teorias 

democráticas deliberativas “desprende-se do ideal da ‘vontade geral’ e, como 

ressalta Manin, mesmo correndo o risco de contrariar uma longa tradição, afirma-se 

como o resultado de uma ‘deliberação geral’” (CONSANI, 2010, p. 8). 

A autora afirma que outros teóricos, mesmo os que não defendem o modelo 

democrático deliberativo, como Knight e Johnson, apesar de não aceitarem a 

vontade popular como base para a legitimação, defendem que “um resultado político 

é legítimo, antes de tudo, porque sobrevive ao processo de deliberação, porque é 

produzido pelo tipo de argumentação racional sob procedimentos justos que definem 

a deliberação como um ideal crítico” (KNIGHT; JOHNSON, 2007, p. 266).  

Diante das possibilidades que a Constituição brasileira oferece, garantindo 

legitimidade às instâncias de participação social, bem como aos direitos individuais, 

instituindo o verdadeiro Estado Democrático, acredita-se que a democracia 

deliberativa tem um valioso papel a prestar no alcance do real ideal democrático. 

Para tanto, temos instrumentos formais que estabelecem efetiva participação da 

população nas decisões políticas, como a Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, 

que “regulamenta a execução do disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da 

Constituição Federal”: 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
Art. 1

o
 A soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto 

direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos desta Lei e das 
normas constitucionais pertinentes, mediante: 
I – plebiscito; 
II – referendo; 
III – iniciativa popular (BRASIL, 1988). 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.709-1998?OpenDocument
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Portanto, no âmbito brasileiro apresentam-se instrumentos de participação 

social no seu ordenamento jurídico, que instam por aprimoramento, direcionamento 

e reestruturação institucional para entrarem efetivamente em funcionamento e dar a 

voz subscrita ao povo pela Constituição Federal. 

Diante do exposto, encerraremos este capítulo com uma síntese de 

potencialidades e limitações acerca das teorias deliberativas, discutidas pelos 

diversos estudiosos do assunto. 

  

2.4.1 Potencialidades 

  

Para Bohman (1996 apud Faria, 2000), o diálogo público, através da 

deliberação, pode ocorrer mesmo sem existir concordância de opiniões, sendo uma 

forma de atividade cooperativa e pública, onde os constrangimentos gerados pela 

argumentação seriam suspensos e dariam lugar a um acordo que resultasse em 

avanços para a coletividade. Nesse sentido, os procedimentos deliberativos 

concorreriam para o aumento do ganho social, através de políticas públicas melhor 

direcionadas pelas deliberações em torno dos problemas expostos nos fóruns 

públicos.  

Sobre espaços deliberativos, Avritzer (2000) aponta os exemplos no Brasil do 

orçamento participativo e dos conselhos, funcionando como fóruns entre o Estado e 

a sociedade e que vêm ganhando terreno nas últimas décadas na administração 

pública brasileira. Ele também cita outros países como a Índia e os Estados Unidos, 

onde também existem estes fóruns deliberativos articuladores de políticas de 

interesse social. 

Estes espaços mostram características centrais para que a deliberação 

ocorra, como a cessão de espaço, pelo Estado, para ampliação da participação 

pública aumentando a atuação social em direção aos arranjos deliberativos. A 

segunda característica é a maneira de socializar a informação ou torná-la pública, 

difundindo-a entre os diversos atores sociais. E o terceiro elemento comum é a 

diversidade de arranjos institucionais, dando vazão à experimentação de “múltiplas 

experiências”, gerando inovação institucional, ao mesmo tempo em que partilham 

seus resultados (AVRITZER, 2000, p. 43-45). 
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Benhabib afirma que vários teóricos estão criando novos desenhos 

institucionais, levando em consideração a complexidade das sociedades modernas, 

na direção da operacionalização do modelo de democracia deliberativa. A autora 

acredita que o procedimentalismo deliberativo possa ser a resposta racional para o 

conflito de valores existente nas sociedades atuais e que a forma de privilegiar a 

pluralidade no modelo deliberativo possibilita a articulação dos diversos aspectos 

envolvidos, apresentados pelos elementos dos organismos sociais, partidos 

políticos, movimentos sociais, associações voluntárias, entre outros. Os grupos dos 

movimentos ambientalistas estão inseridos neste contexto como exemplo real de 

sucesso desse modelo operacional democrático (BENHABIB, 2007, p. 76-79). 

Christiano (2007, p. 81-82) defende a capacidade significativa de contribuição 

que a democracia deliberativa possui em produzir resultados justos e o poder da 

deliberação pública em transformar, modificar e esclarecer nos cidadãos suas 

crenças e preferências. O autor acredita em três valores que devem existir na 

deliberação pública: Em primeiro lugar considera seus resultados:  

   

Um resultado é o de que a deliberação pública geralmente melhora a 
qualidade das decisões ao aperfeiçoar a compreensão dos cidadãos sobre 
sua sociedade e sobre os princípios morais que a devem regular. [...] Um 
segundo resultado é o de que as leis dessas sociedades podem 
frequentemente tender a ser mais bem justificadas, do ponto de vista 
racional, aos olhos de seus cidadãos do que naquelas sociedades que não 
passaram por um processo intensivo de deliberação sobre a legislação. [...] 
Um terceiro resultado é o de que são aperfeiçoadas certas qualidades 
desejáveis nos cidadãos quando têm de participar do processo de 
deliberação (CHRISTIANO, 2007, p. 82). 
 
 

As sociedades que passam por experiências deliberativas, baseadas no 

debate racional de alternativas entre seus cidadãos, desenvolvem maior 

possibilidade de proteção à liberdade e à justiça, através da formalização da 

legislação que parte dos preceitos expostos no debate.  Elas são levadas a firmarem 

acordos entre os diversos participantes, através da deliberação, dando maior 

legitimidade à sua legislação. Por conseguinte, os cidadãos envolvidos nas 

deliberações ganham mais “autonomia, racionalidade e moralidade”, ampliando suas 

virtudes durante o processo. 

O autor destaca em segundo lugar um valor intrínseco, que amplia para o 

cidadão ou sociedade a experiência da deliberação, antes da tomada de decisão, 

independente do resultado alcançado. Essa participação “incorpora um tipo de 
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respeito e preocupação mútua entre os cidadãos”, sentimento essencial para o 

relacionamento como iguais, diante das deliberações em que apresentam opiniões 

diferentes ou contraditórias. O aspecto de justificação política é o terceiro valor que o 

autor toma como importante na deliberação pública, o próprio processo justifica os 

resultados obtidos em seu interior, isso porque foram produzidos pela interferência 

direta de cidadãos livres e iguais (CHRISTIANO, 2007, p. 83-84). 

Ele ainda trata do valor instrumental da deliberação de maneira a julgar que 

“os efeitos da justiça e da virtude da deliberação nos resultados democráticos 

mostrar-se-iam provavelmente como resultados mais razoáveis para a democracia”. 

Isso se realizada no fórum público em contexto adequado, livre de pressões e com 

verdadeira abertura para exposição dos diversos pontos de vista. Há uma espécie 

de favorecimento na compreensão dos aspectos comuns que envolvem as questões, 

entre os membros da sociedade, possibilitada pela discussão e deliberação, que 

acaba por funcionar como um filtro, excluindo aspectos irrelevantes e elucidando os 

mais importantes em prol dos verdadeiros interesses da comunidade (CHRISTIANO, 

2007, p. 85). 

Portanto, como alerta Christiano (2007), apesar das pesquisas ainda não 

envolverem grandes comunidades, tendo sido realizadas apenas com pequenos 

grupos e por isso correndo o risco de cair no senso comum, encontra-se nas teorias 

democráticas deliberativas um apelo ao aumento da participação social dos 

indivíduos em suas comunidades, traduzindo-se numa tentativa de ampliar as 

respostas das políticas públicas aos verdadeiros anseios da população. 

 

2.4.2 Limitações 

 

As teorias da democracia deliberativa, segundo alguns autores, objetivam a 

mediação do conflito e a formação do consenso entre os interesses divergentes no 

debate público, inclusive promovendo a mudança ou transformação das preferências 

dos indivíduos. Apesar de estimular o uso de formas de agregar essas preferências 

quando não se alcança a unanimidade, por exemplo através do voto, há alguns 

pontos que limitam as referidas teorias, e é o que passamos a tratar a seguir.  

Autores divergentes da corrente de defensores das teorias deliberativas, 

como Jack Knight e James Johnson, questionam essa capacidade da deliberação 

mediar conflitos e acreditam que esta pode, ao contrário, aumentar os pontos de 
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discordância das questões tratadas. Eles defendem que “o resultado dos 

procedimentos democráticos representa um – não o – bem comum”, que este um 

“bem comum é moldado, não descoberto, é produzido pelas partes no processo 

deliberativo e não tem um status normativo único e superior”. Consideram ainda que 

o conflito encontra-se inserido em meio a um processo criativo, o que pode 

“multiplicar em vez de diminuir as compreensões do que está em jogo em uma dada 

controvérsia política” e que a deliberação não servindo para esclarecer, pode acabar 

direcionando a atenção para a profundidade das divergências (KNIGHT; JOHNSON, 

2007, p. 270). 

Knight e Johnson, também apontam no sentido de que existe uma tensão 

entre o argumento prático da deliberação e o argumento normativo, ou seja, entre a 

possibilidade de “estabelecer significados compartilhados sobre aquilo que está em 

jogo em um dado conflito político” e o surgimento da legitimidade democrática “nos 

resultados políticos à medida que estes sobrevivem a um processo de debate 

racional sustentado por procedimentos justos”. Suspeitam que estes dois 

argumentos sigam em direções diferentes, senão contrárias, o que inviabiliza sua 

concretização concomitante (KNIGHT; JOHNSON, 2007, p. 275). 

O arranjo deliberativo que persiga a legitimidade deve proporcionar igual e 

livre acesso dos cidadãos aos espaços públicos, na expectativa de inclusão de todos 

os interessados. O argumento normativo, busca de legitimidade na democracia 

deliberativa, vai de encontro ao argumento prático, compreensão compartilhada do 

conflito. Logo, a busca da inclusão de todos pode provocar a entrada de um novo 

grupo, que não concorda com a compreensão compartilhada do conflito, e o arranjo 

pré-estabelecido em torno do mesmo será desfeito.  

Para Avritzer, o conceito de deliberação argumentativa de Habermas, apesar 

de fundamentar o processo de legitimação dos sistemas políticos atuais, não é 

capaz de produzir arranjos institucionais, porque a sua forma supõe apenas certa 

influência em relação ao sistema político. O autor ressalta que para Habermas “a 

opinião pública é informal e deve manter-se assim”, logo, verifica-se um equívoco 

referente a esta teoria. Habermas não dá um formato institucional a ela, deixando de 

lado os elementos institucionais e/ou decisórios do conceito de democracia 

deliberativa (AVRITZER, 2000, p. 40-41). Neste sentido, uma das maiores limitações 

dessa teoria encontra-se na falta de arranjos institucionais para operacionalizar a 

ideia da democracia deliberativa e sua colocação junto às gestões públicas. 
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Outro ponto de limitação das teorias deliberativas é a concepção da busca 

pelo consenso, aspecto quase impossível de alcançar diante da complexidade das 

sociedades modernas, tornando sua ocorrência algo, talvez, eventual. A 

multiculturalidade e a pluralidade de esferas autônomas de comunicação concorrem 

para a impossibilidade de uma reconstrução racional do “mundo da vida”, 

conceituado por Habermas, a partir da relação comunicacional direcionada ao 

diálogo, para o entendimento intersubjetivo (NEVES, in SOUZA, 2001, p. 128).  

Habermas (1983 apud Teixeira 2014) rompe paradigmas em suas teorias 

quando coloca a intersubjetividade ocupando o lugar da subjetividade, ao mesmo 

tempo em que levanta a questão do pensar a razão como uma possibilidade social, 

explicitando pontos de uma teoria da razão argumentativa. Para o filósofo, a razão 

não é mais simplesmente subjetiva, passa a ser interpessoal, tendo surgido a partir 

do agir comunicativo, “da verdade intersubjetiva, que surge do diálogo dos 

indivíduos”. Assim, ele defende a necessidade de uma teoria crítica, com a 

intersubjetividade como base para uma sociedade racional (TEIXEIRA, 2014). 

Nesse aspecto, Neves considera insuficiente o conceito de Habermas de 

intersubjetividade para o entendimento da complexidade da sociedade 

contemporânea. O autor acredita que as relações intersubjetivas com fins 

comunicacionais desenham uma finalidade de consenso, o que, como já exposto 

anteriormente, não condiz com a pluralidade e múltiplas facetas das sociedades 

atuais. Ele considera que as sociedades contemporâneas não se caracterizam pelo 

consenso e sim pelo dissenso, motivado pela pluralidade de valores e as diferentes 

visões de mundo que circundam o âmbito da esfera pública. Assim, afirma que o 

estado democrático de direito reflete o meio de intermediação entre o “consenso 

procedimental e dissenso conteudístico” e apresenta a ideia de uma “arena do 

dissenso” causando interferência e tensão entre o “mundo da vida”, os organismos 

gestores das políticas sociais e a legislação que os normatiza. Apenas a garantia 

dada pelos procedimentos constitucionais, permitindo liberdade comercial e 

financeira, expectativas e interesses diversos, sustenta a continuidade dessa esfera 

pública pluralista (NEVES, 2008, p. 125). 

Para Young (1990), citada em Benhabib (2007), as teorias deliberativas 

mostram uma tendência equivocada de que os processos de discussão política 

precisam exclusivamente visar um bem comum, ou seguir a partir de um ponto em 

comum, para entrarem em consenso. Essa tendência, caracterizada pela 
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argumentação, carrega uma concepção de cunho cultural que, segundo a autora, 

“tende a silenciar ou desvalorizar” grupos e minorias, como os trabalhadores e as 

mulheres. A autora critica as limitações da democracia deliberativa e propõe uma 

ampliação para uma “democracia comunicativa”, reclamando a inserção de outros 

recursos de comunicação nas deliberações, somados à argumentação nas arenas 

de discussão política, de forma a colocar em pauta o respeito às diferenças culturais, 

sociais e de compromisso público (BENHABIB, 2007, p. 70-72). 

Por fim, Michael Walzer chama a atenção sobre a pouca divergência, 

contextualização e complementação dos teóricos sobre a deliberação e alerta “que a 

idéia corre o risco de tornar-se um lugar-comum estéril”. O autor lista uma séria de 

atividades não-deliberativas legítimas, próprias da política no contexto democrático, 

como a organização, a mobilização, a barganha, o debate, a campanha e a eleição e 

promove uma tentativa de encaixar a deliberação baseada na razão, em 

contraposição aos valores encontrados nestas atividades, que normalmente 

entrariam em choque com ela, como a paixão, o compromisso, a solidariedade e a 

competitividade. Ele afirma que não se encontra pressuposto semelhante ao da 

“vida política, que não é apenas competitiva, mas é permanente e inerentemente 

conflituosa”. Seus interesses diversos e compromissos ideológicos, frequentemente 

são irreconciliáveis. Não se nega a existência de negociações e acordos políticos, 

mas atenta-se para que estes podem perfeitamente deixar margem para reabertura 

dos processos de negociação, caso uma das partes deseje buscar algo que possa 

ter ficado para trás no decorrer das discussões (WALZER, 2007, p. 299 - 309). 

Portanto, são diversas as limitações apresentadas pelos críticos das teorias 

deliberativas, na maioria das vezes, fomentadas pelas diferenças entre a utopia 

criada nestas teorias e o mundo real, predominantemente centralizador de poder e 

limitador de acesso para as minorias. À disposição deste sistema instalado nas 

sociedades modernas, encontram-se os meios de comunicação de massa, 

verdadeiros mecanismos de dominação e perpetuação da ideologia dominante. 

Decorrente disso, destaca-se o aspecto mais importante, o alcance do consenso, 

princípio da deliberação, que provavelmente seria desarticulado por toda essa gama 

de interesses das classes dominantes, fazendo sobressair seus próprios interesses, 

transformando talvez todo o processo em verdadeira legitimação de seus pontos de 

vista e ainda pior, podendo alcançar o desmantelamento das formas atuais de 
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reivindicação e intervenção social eficazes, já estabelecidas pelos grupos e 

movimentos de classe. 

Apesar de válidas, as críticas às teorias deliberativas não diminuem o valor e 

as possibilidades de contribuição que a representação pode trazer ao processo 

democrático. O jogo democrático necessita da participação da sociedade civil no 

processo de elaboração de suas políticas governamentais, afinal os cidadãos são os 

destinatários dessas políticas e, mesmo que apenas consultiva, torna-se essencial a 

deliberação pública, para que haja a efetivação do Estado de Direito. Baseando-se 

nessas possibilidades é que se tomam ao longo dessa dissertação as teorias 

deliberativas para promover avaliações e realizar sugestões com relação à atuação 

da UFRN nos conselhos gestores de políticas sociais do município de Natal. 
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3 CONSELHOS GESTORES DE POLÍTICAS SOCIAIS 

 

De uma forma geral, os conselhos são “órgãos coletivos de tomada de 

decisões, agrupamentos de pessoas que deliberam sobre algum negócio”. Seu 

surgimento se deu nas sociedades organizadas desde a Antiguidade, com diversas 

estruturas e denominações, nas várias áreas da atividade humana. Na etimologia 

greco-latina do vocábulo, tem-se que, em grego, refere-se à “ação de deliberar”, 

“cuidar”, “cogitar”, “refletir”, já em latim, faz menção à ideia de “ajuntamento de 

convocados”, deixando transparecer a ocorrência de debates, análises das 

questões, antes das decisões (TEIXEIRA, 2004, p. 692). 

Já na história brasileira, segundo Gohn (2006, p. 5), os conselhos remontam à 

época do Brasil Colônia, pois essa era a forma de organização político-administrativa 

utilizada pelos portugueses em suas colônias, entre os séculos XII e XV. A autora 

observa que os conselhos na modernidade entraram em conflito com as 

organizações mais tradicionais em épocas de crises políticas e institucionais e que, 

“os conselhos operários e os populares, em geral, rejeitavam a lógica do capitalismo; 

buscavam outras formas de poder, autônomo, descentralizado, com autonomia e 

autodeterminação”. Afirma ainda que a interferência desta forma de exercício da 

democracia no setor público, através de conselhos, está presente nas propostas 

tanto de setores liberais, como instrumento de colaboração, quanto da esquerda, na 

busca por mudanças sociais e nas relações de poder entre as classes (GOHN, 2006, 

p. 6). 

Mais recentemente, como exemplo das experiências colegiadas brasileiras 

das últimas décadas, a autora cita os conselhos comunitários de atuação junto à 

Administração Municipal no final da década de 1970, os conselhos populares ao final 

da década de 1970 e parte de 1980 e os conselhos gestores institucionais na 

década de 1990. Ela também enfatiza que houve distinção entre os conselhos 

populares surgidos nos anos 80, que eram propostos pelos setores da esquerda em 

oposição ao regime militar, com discussões que se centravam na questão da 

participação popular reivindicada pela sociedade civil para aumento do controle 

sobre os gastos públicos e os conselhos gestores dos anos 90, de caráter 

interinstitucional, com papel de mediação entre a sociedade e o Estado, originados 

no texto da Constituição de 1988 (GOHN, 2006, p. 6). 
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Nestes moldes, foi a partir da promulgação da Constituição de 1988 que 

foram criados os conselhos interinstitucionais no Brasil, objetos de nossa pesquisa. 

Eles são regulamentados por leis específicas e definidos em suas composições e 

formatos, com caráter permanente e deliberativo e funções de fiscalizar a execução 

das políticas públicas e a alocação dos recursos, bem como de participar do 

planejamento destas políticas em cada setor em que está inserido. Constituídos 

normalmente de composição paritária, distribuída entre sociedade civil e governo, de 

caráter obrigatório vinculado ao repasse de recursos federais, possuem atribuições 

consultivas, deliberativas e/ou de controle e atuam tanto na gestão de políticas 

setoriais como saúde e educação, quanto no controle de ações focalizadas como 

merenda escolar ou financiamento do ensino fundamental, bem como em áreas 

como direitos humanos e defesa da mulher.  

Sobre o contexto da década de 1990, quando estas formulações dos 

conselhos interinstitucionais com abertura para a participação popular ganharam 

força, Gohn (2006, p. 7) aponta que: 

 

A participação passou a ser vista sob o prisma de um novo paradigma – 
como Participação Cidadã, baseada na universalização dos direitos sociais, 
na ampliação do conceito de cidadania e numa nova compreensão sobre o 
papel e o caráter do Estado. A participação passou a ser concebida como 
intervenção social periódica e planejada, ao longo de todo o circuito de 
formulação e implementação de uma política pública, porque as políticas 
públicas ganharam destaque e centralidade nas estratégias de 
desenvolvimento, transformação e mudança social.  
 

 

 Assim, cresce, a partir desse período, o consenso na sociedade sobre essa 

importância da participação cidadã, sobre a interferência da sociedade civil nas 

políticas de desenvolvimento e gestão da coisa pública. Esse aspecto se fortalece 

por se basear na possibilidade de contribuição que a participação popular pode dar 

ao controle da gestão pública, no melhor direcionamento do uso dos recursos e 

desempenho das políticas, além da legitimidade que pode conferir aos gestores 

eleitos.  

Neste contexto, alguns autores consideram os Conselhos como “órgãos 

híbridos”, pois envolvem a “partilha de espaços de deliberação entre as 

representações estatais e as entidades da sociedade civil”, instituindo parcerias entre a 

sociedade civil e o Estado, para gestão participativa nas políticas públicas (AVRITZER; 

PEREIRA, 2005, p. 20).   
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Esse processo está inserido num âmbito mais abrangente que pode ser 

caracterizado como “esfera pública ampliada”, por ser o Conselho “uma extensão do 

Estado até a sociedade” por meio da representação de seus diversos atores, e 

considerando a esfera pública como “espaço de interação entre estado e sociedade 

inserido nas instituições estatais” (TEIXEIRA, 2000a, p. 103).  O autor ainda afirma não 

se poder considerar estas esferas como não-estatais, por causa da vinculação 

institucional existente entre elas e o aparelho estatal, evidenciada em alguns através das 

exigências legais de homologação das decisões pelo Executivo, por exemplo no caso de 

seus Regimentos Internos. Mas, existe o outro lado, pois os Conselhos admitem em sua 

composição elementos do campo social, sem relação hierárquica ou de autoridade com 

o Estado, caracterizando-se assim como “aparato misto”, havendo a introdução da 

sociedade nas questões estatais em busca do alcance de ganhos sociais, dando novas 

perspectivas para as agendas e ações governamentais (TEIXEIRA, 2000a, p. 104). 

As referidas vinculações com o Estado atuam restringindo a autonomia dos 

Conselhos quanto à fiscalização e controle da execução das políticas públicas, 

especialmente em relação às questões econômico-financeiras. Neste aspecto, “os 

Conselhos são um campo de disputas e negociações”, gerando seu grau de autonomia 

de acordo com a “unidade das forças da sociedade civil nele presentes e da natureza 

das forças dominantes” (TEIXEIRA, 2000a, p. 104). 

Sobre este aspecto, o Conselho se apresenta como um instrumento, “ele não é 

em si virtuoso. Ele se torna virtuoso se ele for um espaço de poder, de decisão. Este 

espaço de decisão é construído pela capacidade efetiva de atuação da representação 

popular da coletividade”. A forma de participação, de representação, é que caracteriza a 

atuação do Conselho em prol da sociedade. Para ser atuante, esta representação 

precisa ser lastreada por movimentos organizados, por associações com direções 

definidas, articulações sociais que possam dar peso político e consequente voz à 

mesma (BAVA, 2000, p. 69). 

Os Conselhos abrangem atualmente os mais diversos setores sociais e, através 

desta proliferação de experiências participativas em diferentes contextos socioculturais 

brasileiros, ainda se busca “elucidar as relações entre os métodos participativos e seus 

resultados, tanto no seu potencial de aprimorar a democracia quanto no de melhorar o 

desempenho de projetos, programas e políticas”. Afinal, os Conselhos correm diversos 

riscos à medida que são postos em funcionamento, como por exemplo, quando os 

espaços são abertos pelo governo e podem acabar sendo pouco aproveitados pela 
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sociedade, a participação social pode “ser ritualizada e pouco espontânea”. Ou, do 

contrário, quando os espaços são abertos pela própria comunidade, pois podem se 

tornar vazios e os movimentos sociais, “percebendo a lógica de funcionamento do 

governo por dentro, podem acabar por assumir uma posição de defesa do governo em 

detrimento de uma posição mais reivindicativa e de pressão por melhorias para a 

população”. Ainda existe o risco das influências político-partidárias locais, que tendem a 

fazer pressão e tentar restringir ou limitar a participação da sociedade civil nos 

Conselhos, na direção de seus próprios interesses. Apesar destes riscos e limitações, 

que colocam em cheque o interesse pela participação popular nos conselhos de políticas 

públicas, subsiste o “consenso em torno da importância da população estar inserida no 

planejamento das ações que as afetam” (ANDRADE; VAITSMAN, 2006, p. 2060-2061). 

Faz-se necessário tratar de algumas diferenciações existentes entre as práticas 

dos conselhos, devido à grande quantidade existente hoje no País e a diversidade de 

suas formulações.  O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) e o Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) traçaram em conjunto as características dos 

conselhos e os classificaram da seguinte forma: “Conselhos de Programa, Conselhos 

Temáticos e Conselhos de Políticas Públicas” (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 

APLICADA, 1997).  

Os Conselhos de Programa são vinculados aos programas governamentais 

direcionados para ações emergenciais específicas e são caracterizados por suas 

funções executivas. Referem-se à extensão de direitos ou garantias sociais, baseados 

em metas incrementais por meio do acesso a bens e serviços. Têm-se como exemplos, 

os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural, de Alimentação Escolar, de 

Habitação, de Emprego, de Distribuição de Alimentos (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 

APLICADA, 1997).  

Os Conselhos Temáticos não estão estabelecidos em legislação nacional, são 

mais encontrados na esfera municipal, criados por iniciativa local e de formato mais 

variável do que os Conselhos de Políticas Públicas. “Em geral, associam-se a grandes 

movimentos de ideias ou temas gerais que, naquele município, por força de alguma 

peculiaridade de perfil político ou social, acolhem ou enfatizam o referido tema em sua 

agenda”. Os exemplos mais comuns são os Conselhos Municipais: de Direitos da 

Mulher, de Cultura, de Esportes, de Transportes, de Patrimônio Cultural, de Urbanismo 
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etc. (INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – INSTITUTO DE 

PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 1997).  

Os Conselhos de Políticas Públicas (ou Setoriais) estão ligados às políticas 

públicas mais estruturadas e organizadas, constituindo-se como parte dos respectivos 

sistemas nacionais das políticas sociais. Encontram-se como exemplos destes 

conselhos, os Conselhos de Saúde, de Assistência Social, de Educação, de Direitos da 

Criança e do Adolescente. Portanto, “dizem respeito à dimensão da cidadania, à 

universalização de direitos sociais e à garantia ao exercício desses direitos, garantindo 

sua inscrição ou inspiração na formulação das políticas e seu respeito na execução 

delas” (INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – INSTITUTO DE 

PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 1997).  

No Perfil dos Municípios Brasileiros (MUNIC) 2006, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) trata, em seu glossário, das especificações acerca das 

diferenças entre os conselhos de políticas públicas quanto ao seu caráter, alertando para 

o fato de que estes aspectos podem ser combinados entre si. O MUNIC define que o 

conselho consultivo é “aquele em que seus integrantes têm o papel apenas de estudar e 

indicar ações ou políticas sobre sua área de atuação”; O conselho deliberativo é o que 

“efetivamente tem poder de decidir sobre a implantação de políticas e/ou a administração 

de recursos relativos à sua área de atuação”; O conselho fiscalizador é “aquele que 

fiscaliza a implementação e funcionamento de políticas e/ou a administração de recursos 

relativos à sua área de atuação”; e o conselho normativo é “aquele que estabelece 

normas e diretrizes para as políticas e/ou a administração de recursos relativos à sua 

área” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2007, p. 231). 

Para maior clareza acerca da implantação e funcionamento dos Conselhos no 

Brasil, apresenta-se a seguir alguns dados da pesquisa “O mapeamento da 

institucionalização dos conselhos gestores de políticas públicas nos municípios 

brasileiros”, publicada por Buvinich, em 2014, na Revista de Administração Pública. 

A autora faz o mapeamento da estrutura dos conselhos federais e constata a 

existência de 36, sendo que a maior parte, 44%, foi criada entre 2003 e 2010, seguindo 

a diretriz participativa implementada pela gestão do Governo Federal a partir de 2003, 

enquanto 38% teve sua criação entre 1990 e 2002; apenas 16%, ou seja, 06 conselhos 

tiveram sua criação anterior a 1990. Destes 36 conselhos, 47% são deliberativos, 18 no 

total, apresentando o poder de decidir sobre as políticas e prioridades de investimento 

orçamentário, enquanto 42% são apenas consultivos, 16 conselhos, dos quais 07 
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também possuem a competência de fiscalização, expressa em lei. Sendo que essa 

fiscalização é restrita ao monitoramento das políticas (BUVINICH, 2014, p. 63). 

Sobre os Conselhos municipais, em 2009, foram contabilizados 43.156, 

destacando-se os Conselhos de Assistência Social, implantados em 99% dos municípios 

brasileiros e os Conselhos de Alimentação Escolar (CAEs), em 98%. Na sequência 

apresentam-se os conselhos de saúde, com 97% de implantação nos municípios e os do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB), com 94%. Ressalte-se que apenas 28% destes 

conselhos têm obrigatoriedade legal de implantação e não é da Constituição que ela 

parte, mas de leis específicas, como já mencionado. A Constituição Federal legisla 

apenas sobre a obrigatoriedade da participação social nos Conselhos, sendo que a 

obrigatoriedade legal tem relação direta sobre a implementação dos conselhos 

brasileiros, já que oito, entre os nove com maior percentual de implantação, são de 

caráter obrigatório, apenas o conselho de educação, na sexta colocação, não apesenta 

essa obrigatoriedade (BUVINICH, 2014, p. 66). 

A pesquisa também mostra que a maioria dos conselhos municipais possui 

capacidade deliberativa, acompanhados de perto pelos conselhos com capacidade 

consultiva, ficando os conselhos com competências normativas em quantidade mais 

restrita. (BUVINICH, 2014, p. 68-69). 

Buvinich (2014, p. 70), em suas conclusões, explicita as transformações pelas 

quais os conselhos passaram ao longo dos anos no Brasil até chegarem aos “atuais 

conselhos gestores de políticas e programas, espaços institucionalizados de participação 

política cuja função é incidir nas políticas públicas setoriais, produzindo decisões a partir 

da ampla discussão com setores da sociedade civil”. Afirma que esta estrutura dos 

conselhos está em processo de andamento, em transformação, marcada pelas 

distinções existentes em cada contexto regional brasileiro e que eles, como um método 

de gestão de políticas públicas através da participação social, “ao mesmo tempo que 

representa a consolidação prática de um direito socialmente reivindicado, reflete as 

variedades de estilos e formas de gestão” (BUVINICH, 2014, p. 72). Considera ainda 

que o objetivo deste “avanço no desenvolvimento do ajuste de modelos em razão de 

culturas próprias” é propiciar a contribuição para os conselhos, que surgiram através do 

processo nacional de redemocratização, para que “frutifiquem em resultados cada vez 

mais visíveis, redistributivos, justos, eficientes, influenciando concretamente para a 

construção de uma sociedade mais equilibrada” (BUVINICH, 2014, p. 73). 
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Direcionando para o foco da nossa pesquisa, vê-se que o Município seguiu os 

rumos nacionais e exigências legais e apresenta na legislação que disciplina sobre a 

organização administrativa da Prefeitura Municipal de Natal, Lei Complementar n.º 141, 

de 28 de agosto de 2014 (PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2014b), em seu Art. 

7º, Inciso VII, 31 (trinta e um) órgãos colegiados na Administração Direta:  

 

VII - Órgãos Colegiados: 
a)  Conselho de Desenvolvimento Municipal – CDM; 
b)  Conselho da Cidade do Natal – CONCIDADE/NATAL; 
c)  Junta do Serviço Militar – JSM; 
d)  Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
COMDICA 
e)  Conselho de Alimentação Escolar – CAE; 
f)  Conselho de Acompanhamento e Controle Social – CACS; 
g)  Conselho Municipal de Administração e Remuneração – CMAR; 
h)  Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS; 
i)  Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM; 
j)  Conselho Municipal de Educação – CME; 
k)  Conselho Municipal das Pessoas Portadoras de Deficiência – CMPPD; 
l)  Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Natal – 
CONSEA/NATAL; 
m) Conselho Municipal de Saúde – CMS; 
n)  Conselho Municipal de Turismo – CMTUR 
o)  Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente – 
CONPLAM; 
p)  Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente – CT; 
q)  Conselho Municipal dos Direitos Humanos – CMDU; 
r)  Conselho Municipal de Humanização do Trânsito – CMHT; 
s)  Comissão Municipal do Trabalho – COMUT; 
t)  Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI; 
u)  Tribunal Administrativo de Tributos Municipais – TATM; 
v)  Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia – COMCIT; 
w)  Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana – CMTMU; 
x)  Conselho de Procuradores; 
y)  Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas – CMPPSD; 
z)  Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social – 
COMSEMDES; 
aa)  Conselho Municipal do Idoso – CMI; 
bb)  Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – CONHABIS; 
cc)  Conselho Municipal de Cultura – CMC; 
dd)  Conselho Municipal de Transparência na Gestão – CMTG; 
ee)  Conselho Municipal da Juventude - CMJ. 

 

Apresenta também 07 órgãos colegiados na Administração Indireta: 

 
Art. 12 – São órgãos colegiados da Administração Indireta: 
I - Conselho de Administração – CONAD; 
II – Conselho Fiscal – CONFIS; 
III - Junta de Recursos – JUNRE; 
IV - Junta Médica do Município; 
V - Conselho Municipal de Saneamento Básico – COMSAB; 
VI - Conselho Municipal de Defesa do Consumidor – CONDECOM; 
VII - Conselho de Administração (URBANA). 
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Dentre estes órgãos da estrutura organizacional da prefeitura de Natal/RN, 

encontram-se colegiados direcionados a questões administrativas específicas, sem 

participação de membros externos, como é o caso do Conselho de Desenvolvimento 

Municipal e do Conselho de Procuradores, ou da Junta de Recursos (JUNRE) e da 

Junta Médica do Munícipio.  

Dentre os Conselhos com participação da sociedade civil, A UFRN encontra-

se representada em 09 (nove) deles ligados à administração direta: 

 Conselho da Cidade do Natal – CONCIDADE/NATAL;  

 Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS; 

 Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM;  

 Conselho Municipal de Educação – CME;  

 Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Natal – CONSEA 

/NATAL; 

 Conselho Municipal de Saúde – CMS;  

 Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente – CONPLAM;  

 Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia – COMCIT;  

 Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – CONHABINS. 

Além destes, a UFRN também se encontra representada em 01 (um) 

conselho ligado à administração indireta, o Conselho Municipal de Saneamento 

Básico (COMSAB), com atuação fundamental diante do setor que fiscaliza. A 

Universidade totaliza, portanto, a participação como representante da sociedade civil 

em 10 (dez) conselhos municipais.  

Sobre o caráter dos Conselhos Municipais de Natal/RN em que a UFRN está 

inserida, tem-se que todos são consultivos, mas apenas 09 (nove) deles são 

deliberativos, com exceção do Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio 

Ambiente (CONPLAM), consultivo e normativo. 

Diante do exposto, percebe-se o alcance da representação da UFRN nos 

setores da Administração Municipal, desde sua inserção no Conselho da Cidade do 

Natal, responsável pela fiscalização, estudo, análise, proposição de todo o 

planejamento urbano e que possui entre suas finalidades específicas: contribuir na 

promoção do desenvolvimento urbano municipal e tornar efetiva a participação da 

sociedade civil nas diversas etapas do planejamento e gestão urbanos (Lei Nº 6.013 

de 09 de dezembro de 2009), até setores sociais fundamentais como Assistência 
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Social, Educação e Saúde, reiterando a importância de sua participação nestes 

colegiados, enquanto instituição fomentadora de políticas públicas nas diversas 

áreas sociais. 

 

3.1 CONSELHOS DE EDUCAÇÃO 

 

No Brasil, como mencionado anteriormente, o surgimento dos primeiros 

conselhos se deu nos primórdios da Colônia, resistindo ao período Imperial, 

chegando a assumir diversos formatos na organização da República, às vezes com 

função política e fiscalizadora, às vezes executora ou técnica. Os Conselhos de 

Educação foram incumbidos de garantir que houvesse homogeneização cultural e 

moralização das populações, direcionamento político que caracterizou o Império 

(07/09/1822 a 15/11/1889) e a República Velha (1889 a 1930), travestidos “como 

órgãos de fiscalização dos estabelecimentos de ensino mantidos pela União” 

(TEIXEIRA, 2004, p. 694). 

Teles (2001, p. 3), explica que, naquele momento da história,  

 

[...] surge o discurso da descentralização das decisões políticas, e é criado o 
Conselho Superior, com desdobramentos nas províncias através dos 
Conselhos Escolares centrais ou distritais; a descentralização na ação é 
mais no sentido burocrático e não político, pois os debates entre as elites 
políticas e intelectuais ainda continuaram fortemente centralizados. 
 
 

O Ministério de Educação e Saúde Pública, criado em 1931, renomeou o 

Conselho Nacional do Ensino, já existente na I República (1910 a 1926) com função 

executiva, como Conselho Nacional de Educação (CNE), com função técnica, 

compondo assim a estrutura burocrática do Estado, como órgão colaborador do 

Poder Executivo (PEREIRA; OLIVEIRA, 2011, p. 655). 

Apenas após a promulgação da Constituição de 1934, que instituiu os 

sistemas de ensino e os conselhos de educação, é que o CNE foi incumbido de 

elaborar o Plano Nacional de Educação (PNE), tendo ficado apenas no plano da 

ideia. A proposta do PNE criou corpo novamente em 1937, mas foi castrada pelo 

Estado Novo (Governo de Getúlio Vargas 1937-1945), sendo retomada a concepção 

das diretrizes e bases da educação nacional apenas com a promulgação da 

Constituição Federal de 1946, quando ocorre a criação de conselhos estaduais de 

educação, baseados no modelo do Conselho Nacional. A Lei de Diretrizes e Bases 
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da Educação Nacional consolida estas diretrizes e dá fundamentação para o Plano 

Nacional de Educação, concretizado finalmente em 1962. 

A perspectiva sistêmica, adotada pelo PNE, para a organização da educação 

brasileira foi inspiração dos Pioneiros da Educação Nova (1932), movimento que 

teve suas discussões protagonizadas por Anízio Teixeira (1900-1971). Concebia-se 

a educação como uma totalidade, fundamentado por um “projeto nacional de 

cidadania”:  

 

A organização da educação brasileira, preconizada pelos Pioneiros, 
fundava-se em bases e diretrizes nacionais, articulando responsabilidades 
próprias dos entes federados. Um projeto nacional com responsabilidades 
descentralizadas. A organização e a gestão desse projeto nacional de 
educação se assentavam no tripé: sistemas, planos e conselhos de 
educação (BORDIGNON, 2009, p.18). 
 
 

Havia uma clara tentativa de descentralização da educação brasileira, 

colocando o professor como ator principal, comprometido e integrado à sua 

realidade, possibilitando a adequação do currículo à cultura local (AZANHA, 1995, 

apud BORDIGNON, 2009, p. 19). Essa municipalização colaboraria para o aumento 

da democratização do processo educacional, através da cidadania exercida a nível 

local, em cada unidade federada. 

A nova LDB, Lei nº 4.024/61, instituiu os sistemas federal e estadual de 

ensino, criando o Conselho Federal de Educação (CFE) e os Conselhos Estaduais 

de Educação (CEE), consolidando “os referidos sistemas como organizações 

independentes e autônomas, tendo nos Conselhos de Educação seus órgãos 

normativos” (PEREIRA; OLIVEIRA, 2011, p. 656). 

A partir dessa LDB de 1961, o Conselho Federal de Educação assume 

funções deliberativas, aumenta suas responsabilidades, mas conserva seu caráter 

técnico e normativo, passando a ter assegurada a representatividade dos 

profissionais de educação das várias modalidades e setores, do País inteiro. E com 

a atribuição que lhes foi dada de colaborar na organização e no funcionamento dos 

sistemas federal e estadual de ensino, mas mantendo intercâmbio com os conselhos 

formados nos estados, fortaleceu-se ainda mais tal conotação normativa, tendo sido 

também expandida a esses conselhos estaduais. 

Com a instalação dos governos militares no Brasil, a partir de 1964, 

reformulam-se as diretrizes da educação e uma nova LDB foi promulgada, Lei nº 
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5.692/71, tornando a função normativa dos conselhos de educação mais 

abrangente, com o objetivo de regulamentar, em caráter complementar, “a 

organização dos currículos do ensino de primeiro e segundo graus e a adequação 

do ensino às peculiaridades locais ou regionais” (TEIXEIRA, 2004, p. 697). 

Segundo a autora, como característica deste período de regime militar, a nova 

LDB, deu um caráter ainda mais burocrático ao funcionamento dos conselhos de 

educação, ao incumbir-lhes dessa organização dos currículos do 1º e 2º graus, 

consolidando, aliás, o que já era marcante em sua atuação histórica, o aspecto 

normativo de sua atuação. Já em seu art. 71, a nova LDB facultou aos municípios a 

criação de seus conselhos de educação, desde que tivessem condições de 

constituição, e poderiam ser munidos de competências delegadas a eles pelos 

respectivos Conselhos Estaduais.  

Muitos municípios criaram seus conselhos já nesta época, mas mantiveram-

nos submissos aos respectivos Conselhos Estaduais, fomentando os CMEs apenas 

como espaço de discussão das questões educacionais do município. Apesar deste 

modelo e de haverem diversas mudanças na educação neste período, não se 

avançou nas questões relacionadas à qualidade da educação social, considerada 

aqui como o crescimento de oportunidades e acesso à educação por parte das 

populações em situação de risco. Pelo contrário, viu-se a ampliação do setor privado 

na composição dos conselhos e a limitação de sua função a um caráter técnico-

normativo, priorizando questões de regulamentação do setor privado em suas 

deliberações, em detrimento ao avanço de uma educação pública de qualidade.  

Sobre educação social, Carvalho e Carvalho (2006), afirmam que: 

 

[...] pelo menos no contexto brasileiro, a educação social surge no intuito de 
reduzir as consequências do quadro sócio-econômico, sem que a estrutura 
criadora deste quadro seja, real e profundamente, questionada. Isto não 
quer dizer que as ações da educação social sejam ineficazes. Certamente 
seu impacto é perceptível na sociedade e várias de suas soluções têm sido 
significativas para muitas famílias e comunidades. 
 
 

O ideal de melhoria do ensino público gratuito e consequente acesso à 

educação para as populações mais carentes continuaram a passos lentos, afinal 

apenas no final da década de 1980 tivemos o início da abertura política, com o fim 

dos governos militares e a retomada da redemocratização do País. A nova 

Constituição Federal, promulgada em 1988 e desencadeada a partir dos movimentos 
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sociais das décadas de 1970 e 1980, elegeu como princípios: uma gestão 

democrática da educação pública, art. 206 e a descentralização administrativa do 

ensino, art. 208, o que veio a fortalecer a ideia de participação popular nos 

colegiados ligados à educação. 

Essa redemocratização foi possível pela intensa participação da sociedade 

civil organizada nos debates da Assembleia Nacional Constituinte de 1987, elevando 

o cidadão a uma posição de destaque no cenário nacional e colocando o município 

como ente federado dotado de autonomia e instituindo definitivamente os Sistemas 

Municipais de Ensino (BORDIGNON, 2009, p. 32).  

A CF/88 dá autonomia aos municípios e abre definitivamente as portas para a 

participação popular nas instâncias deliberativas de políticas públicas. Em seu artigo 

29, inciso XII, trata da cooperação das associações representativas no planejamento 

municipal; no art. 194, parágrafo único, inciso VII; 198, inciso III, 204, II, 206, VI e 

227, § 1º, versa sobre o caráter democrático e descentralizado da administração nas 

áreas de seguridade social (saúde, previdência e assistência social), da educação e 

da criança e do adolescente, e outras, por meio da participação da sociedade civil na 

gestão de políticas públicas. Em seu art. 211, § 2º, estabelece que a União, os 

estados, o Distrito Federal e os municípios “organizarão em regime de colaboração 

os seus sistemas de ensino”, definindo como competência desses últimos a atuação 

no ensino fundamental e pré-escolar. 

As competências dos sistemas de ensino seguem a mesma lógica de 

autonomia das unidades federadas e de suas inter-relações, baseadas na 

colaboração e não subordinação e hierarquia. O Sistema Municipal de Ensino 

subordina-se apenas às leis e diretrizes nacionais e atua em regime de colaboração, 

não de subordinação, com o estado.  

Sobre sistemas de ensino, Bordignon (2009, p. 21) define: 

 

Os sistemas de ensino organizam o todo educacional sob a 
responsabilidade de cada ente federado. O PNE é situado como elemento 
articulador dos objetivos e metas nacionais e próprias de cada sistema, 
definidas nos respectivos planos estaduais e municipais. Os conselhos de 
educação são situados como colegiados de consulta e deliberação na 
gestão do respectivo sistema de ensino. 
Portanto, a denominação Sistema Municipal de Educação se apresenta 
como mais adequada para expressar as dimensões de totalidade, 
autonomia e finalidade do projeto de educação do município, mesmo que a 
atual legislação se refira ao “ensino” quando trata do Sistema. 
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O autor continua, mostrando que os sistemas municipais, com seu conjunto 

de normas relativas à educação, são compostos pelos seguintes órgãos: 

 

a) órgãos municipais de educação (Secretaria, Conselho de Educação e 
outros vinculados à educação do município); 
b) instituições de ensino de educação básica, criadas e mantidas pelo poder 
público municipal; 
c) instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada 
(BORDIGNON, 2009, p. 36). 
 
 

A criação dos sistemas municipais de educação possibilitou a abertura de um 

novo espaço de poder social quando conferiu ao município competência para 

elaborar as próprias normas e diretrizes educacionais, aproximando as instâncias de 

decisão dos cidadãos. Dessa forma, “o Sistema pode viabilizar políticas e gestão 

públicas mais sintonizadas com as aspirações e necessidades dos cidadãos, 

aumentando as possibilidades de melhoria da qualidade social da educação” 

(BORDIGNON, 2009, p. 40). 

Os dispositivos constitucionais de 1988 foram regulamentados pela Lei nº 

9.394/96, com uma nova elaboração das Diretrizes de Bases da Educação Nacional. 

Essa nova LDB, art. 11, Parágrafo Único, possibilitou ao município compor, 

articuladamente com o Estado, um Sistema Único de Educação Básica através do 

regime de colaboração, o que responsabiliza a União na garantia desse processo 

através de suas funções normativa, redistributiva e supletiva aos demais entes 

federados, art. 8°, § 1°. 

Nesse ínterim, o Conselho Federal de Educação que funcionou desde 1961, 

criado pela primeira LDB, foi extinto no ano de 1994, dando lugar ao Conselho 

Nacional de Educação, com caráter de participação de toda comunidade educativa e 

grandes perspectivas de autonomia, gerando receio de que seus poderes 

extrapolariam o próprio Ministério da Educação e Cultura, o que fez com que 

funcionasse por pouco tempo, voltando aos moldes do Conselho Federal 

novamente. Apenas em 1996 o Conselho Nacional de Educação foi recriado, 

seguindo orientação da trajetória de lutas que acompanhou a tramitação dessa nova 

LDB, após a CF de 1988 e que confrontou vários movimentos nacionais de lutas e 

defesa da escola pública. O caráter centralizador que o caracterizava foi mantido. 

A LDB de 1996 dispõe sobre as incumbências dos municípios e sobre a 

composição dos Sistemas Municipais de Ensino, garantindo efetivamente a 
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constituição dos Sistemas Municipais de Ensino, “devendo a decisão de criar o CME 

ser exclusiva do município e, sendo criado, o mesmo assume papel de destaque em 

um processo cujas políticas favorecem a municipalização do ensino” (PEREIRA; 

OLIVEIRA, 2011, p. 658).  

Complementarmente, a Lei Federal nº 11.494/07, “regulamenta o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias”, e regulamenta que tais recursos federais serão objeto 

de controle social sobre a repartição, aplicação e transferência, junto aos respectivos 

governos, por conselhos a serem instituídos em cada esfera. Esta lei permite ao 

Conselho Municipal de Educação criar uma câmara específica para o 

acompanhamento e controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação 

dos recursos do Fundo, art. 24, inciso IV do §1º e §§2º, 3º, 4º e 5º.  

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB 

possui como função principal “proceder ao acompanhamento e controle social sobre 

a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo, no âmbito de 

cada esfera Municipal, Estadual ou Federal” (Art. 24, Lei nº 11.494/2007). A Lei 

também contempla a formação do Conselho, que deverá ser composto por, no 

mínimo, nove membros, sendo que se no Município houver um Conselho Municipal 

de Educação e/ou Conselho Tutelar, um de seus membros também deverá ser 

membro desse Conselho do FUNDEB. Embora o número mínimo para composição 

deste Conselho seja de nove membros, não existe na legislação limite máximo, 

devendo, entretanto, ser observada a paridade/equilíbrio na distribuição das 

representações. 

Na década de 1990, também se vê a crescente implantação de programas de 

descentralização no País, sobretudo das políticas sociais, reorganizando a estrutura 

da educação pública através de um modelo de gestão que abre espaço para a 

participação da comunidade através da criação e constituição de conselhos nos 

sistemas e nas escolas (LDB, lei n.º 9.394/96, art. 14 a 18). Dependendo do contexto 

sócio-político e econômico em que o conselho seja criado, poderá haver reais 

contribuições aos avanços sociais do município a partir das discussões travadas 

neles, enriquecendo a educação municipal como um espaço de representação da 

comunidade, o que torna este conselho, segundo Bordignon (2009, p. 72), um órgão 

significativo da “vontade política da sociedade e não uma mera formalidade legal”.  
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Cabe ressaltar, conforme explicitado, que não há legislação federal específica 

determinando a instituição de um conselho municipal de educação, a decisão de 

criar o conselho é exclusiva do município. Para que não se torne esta criação uma 

mera formalidade legal, Bordignon esclarece que é fundamental que ela represente 

a vontade política da sociedade, sendo seu processo de criação mais importante do 

que sua formalização legal. Assim, Pereira e Oliveira (2011, p. 659) concluem: 

 

Não há, portanto um “modelo” que o defina, devendo cada município, de 
acordo com a singularidade de sua realidade, especialmente do seu 
Sistema de Ensino, encontrar a organização mais adequada para o 
desempenho de suas funções.  
 
 

Dessa forma, o perfil, organização, composição, funcionamento e todas as 

características inerentes ao Conselho devem resultar destas discussões com a 

comunidade, reforçadas pelas particularidades de cada município e seu Sistema de 

Ensino. A criação de um Conselho Municipal de Educação deve, portanto, ser 

precedida de amplo debate com os diversos segmentos da sociedade, 

caracterizando-se como real espaço de participação democrática.  

O processo de formalização inicia-se com a secretaria de educação do 

município instituindo uma comissão, composta por representação dos diversos 

setores sociais, com o objetivo de promover as discussões sobre a necessidade de 

criação do conselho, levantando questões sobre sua formação e organização. 

Segundo a cartilha “Conselho Municipal de Educação: criação e 

funcionamento” da Cruz Vermelha Brasileira, Filial do Maranhão ([200-?]), esta 

comissão deverá elaborar um anteprojeto de lei de criação do conselho municipal de 

educação, posteriormente encaminhado ao Executivo Municipal, contendo as bases 

de sua organização, composição e funcionamento, extraídos da ampla discussão 

com os diversos setores sociais. O Executivo, por sua vez, envia em forma de 

Projeto de Lei à Câmara dos Vereadores para apreciação e aprovação, sendo 

devolvido ao Executivo, para sanção. Após sanção, a Secretaria Municipal de 

Educação, conforme a lei de criação do conselho, organiza a primeira eleição e 

posse dos conselheiros. Neste ponto, seus membros elaboram o Regimento Interno 

para começarem a efetiva atuação do conselho municipal de educação no âmbito de 

sua abrangência. 
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O CME será constituído como um instrumento de assessoramento, imbuído 

de autonomia e com papel bem delineado, podendo assumir funções específicas em 

prol da melhoria da educação pública municipal, de acordo com a lei que lhe 

originou. 

Segundo a mesma cartilha da Cruz Vermelha do Maranhão ([200-?]), os 

conselhos podem assumir as seguintes funções: 

 

 Normativa – elabora normas complementares às nacionais, para o sistema 
de ensino, no que se refere à autorização de funcionamento das escolas 
municipais, assim como das escolas da educação infantil da rede 
particular, comunitária, confessional e filantrópica. 

 Consultiva – assume o caráter de assessoramento, sendo exercida por 
meio de pareceres aprovados pelo colegiado, respondendo a consultas do 
governo ou da sociedade, referentes a projetos e programas educacionais, 
assim como experiências pedagógicas inovadoras. Responde também a 
consultas acerca de legislação pertinente, acordos, convênios e propõe 
medidas, tendo em vista o aperfeiçoamento da educação pública 
municipal. 

 Deliberativa – assim entendida, na medida em que a lei atribui ao 
Conselho a elaboração do seu Regimento e do Plano de Atividades, a 
aprovação de regimento e estatutos, legaliza cursos e delibera sobre o 
currículo escolar. O CME também toma medidas para melhoria do 
rendimento escolar e busca diferentes estratégias de articulação com a 
comunidade. 

 Fiscalizadora – ocorre quando o Conselho reveste-se da competência de 
acompanhar, examinar, sindicar e avaliar o desempenho do sistema 
municipal de ensino, assim como as experiências pedagógicas. 

 
 

Esta função fiscalizadora imbui-se de caráter de mobilização e controle social, 

que não faziam parte da tradição dos conselhos anteriormente, sendo o mais novo 

desafio atribuído aos conselhos de educação, especialmente aos municipais, por 

terem surgido exatamente deste anseio de participação democrática na formulação e 

gestão das políticas públicas locais. O caráter de mobilização coloca os conselhos 

como concentradores dos esforços comuns do Governo e da sociedade em prol da 

melhoria da qualidade da educação. “A função de controle social coloca o conselho 

na vigilância da boa gestão pública e na defesa do direito de todos à educação de 

qualidade” (BORDIGNON, 2009, p. 76). 

Neste contexto, também destacamos a promulgação da Lei Complementar nº 

101 de 04 de maio de 2000 (BRASIL, 2000), Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 

que se aplica à União, estados, Distrito Federal e municípios, estabelecendo a 

obrigatoriedade de divulgação dos planos e do orçamento durante o processo de 
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elaboração e discussão das políticas sociais, com incentivo à participação popular e 

à realização de audiências públicas, art. 48, § único.   

Os conselhos se apropriam desta legislação para embasamento do controle 

social, visto que a mesma estabelece em seu art. 49, que as contas públicas 

deverão ficar disponíveis durante todo o exercício para consulta e apreciação pelos 

cidadãos e instituições sociais e ainda, em seu art. 67, que haja acompanhamento e 

avaliação da gestão fiscal, através da criação de um conselho fiscal, constituído de 

representantes dos três poderes, inclusive, do Ministério Público e de entidades 

técnicas representativas da sociedade. Sendo, portanto, instrumento fundamental 

para o controle social exercido pelos conselhos gestores. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2007, p. 58), 

existiam 3.760 CMEs disseminados pelo País até o ano de 2006, os quais a 

sociedade civil podia contar como instrumentos privilegiados para participar na 

elaboração, na gestão e no controle das políticas públicas educacionais, 

fundamentada no princípio da gestão democrática estabelecido pelo Art. 206, VI, da 

CF de 88. Os CMEs são instalados como órgãos colegiados permanentes e por isso 

se configuram com os principais mecanismos institucionais de democratização da 

gestão municipal da educação, apresentando-se “como uma oportunidade de 

incorporação das categorias e grupos sociais envolvidos direta ou indiretamente no 

processo educativo”. 

Em 2011, o MUNIC registrou o crescimento do número de municípios que 

declararam possuir Conselho Municipal de Educação, que em 2006 era de 68%, para 

79%, em 2009, e 84,8% em 2011. A situação nos 5.565 municípios brasileiros quanto à 

existência de Conselhos de Educação e Sistemas próprios de Ensino, criados 

legalmente era a seguinte: 4.718 apresentavam conselhos municipais de educação, dos 

quais 2.048 possuíam sistema municipal de ensino próprio (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012).  

Teixeira (2004, p. 701) afirma que “os conselhos de educação 

desempenharam um papel fundamental na organização do sistema de ensino no 

Brasil”. Segundo a autora, a sua atuação contribuiu para a “formalização do sistema 

e na uniformização do modelo de escolas consagrado no país, eles assumiram a 

tarefa de normatizar o processo de ensino, estabelecendo as bases para o seu 

acompanhamento e avaliação”. Defende que eles construíram conhecimentos e 

deram rumo e alternativas de ação, cumprindo assim seu objetivo de criação.  



     
 
 
 

    60 

   

 

Se é certo que neles se cristalizaram modelos burocráticos e cartoriais de 
ação, que conflitam com as exigências da sociedade nesta passagem de 
milênio, também é correto reconhecer que os conselhos de educação 
constituem o espaço próprio de deliberações cuidadosas e refletidas. Se as 
funções técnicas que lhes foram atribuídas os afastaram da realidade 
cotidiana dos estabelecimentos de ensino, a participação popular pode 
representar a oxigenação de seus tecidos, desde que assegurada a 
proporcionalidade adequada à manutenção de suas funções normativas, ao 
lado da dimensão política que deve iluminar as decisões que lhe estão 
afetas (TEIXEIRA, 2004, p. 701). 
 
 

A participação política da sociedade civil, neste contexto, torna-se 

fundamental para discussão da constituição e formalização dos conselhos de 

educação, sendo necessária atenção especial para que eles tenham a real 

representatividade dos setores sociais adequados à sua melhor atuação e se 

configurem como potencial reflexo destes setores, bem como seja este oxigênio de 

que fala a autora, para cumprir o seu papel democrático e não apenas a formalidade 

exigida pela legislação.  

 

3.2 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NATAL/RN  

 

O Conselho Municipal de Educação de Natal/RN, parte integrante do Sistema 

Municipal de Ensino, é órgão “consultivo, deliberativo, propositivo, mobilizador, de 

acompanhamento e controle social, fiscalizador e normativo, vinculado à Secretaria 

Municipal de Educação e com jurisdição no município de Natal” - Lei nº 5.708/06, 

com a responsabilidade de representar os diferentes segmentos sociais, junto à 

secretaria, na consulta para formulação das políticas e para as decisões destes 

dirigentes e, como os demais conselhos da área social, torna-se fundamental para o 

processo de descentralização/municipalização. 

O CME Natal/RN foi criado pela Lei nº 4.186, de 10 de dezembro de 1992, 

alterada pela Lei nº 4.639, de 06 de julho de 1995 (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NATAL, 1995). A Lei nº 5.175, de 10 de abril de 2000 deu nova redação e 

posteriormente a Lei nº 5.708, de 16 de janeiro de 2006 modifica novamente a 

redação anterior. Por último, a Lei nº 5.825, de 30 de novembro de 2007, em seu art. 

4º, letra K, substitui o representante do Conselho Municipal de Direitos da Criança e 

do Adolescente (COMDICA), pelo representante de pais dos alunos, com assento 

nos Conselhos Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
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A Lei Complementar n.º 141, de 28 de Agosto de 2014, que dispõe sobre a 

Organização Administrativa da Estrutura de Órgãos da Prefeitura Municipal da 

Cidade do Natal, em seu Capítulo II, da estrutura administrativa municipal, art. 5º, 

disciplina que a Administração Municipal é constituída pelos órgãos da 

Administração Direta, Órgãos de Regime Especial e pelos Órgãos e Entidades 

Públicas da Administração Indireta. Em sua Seção I, da Administração Direta, art. 6°, 

constitui a Administração Direta com os serviços integrantes da estrutura 

administrativa do Gabinete do Prefeito, do Gabinete do Vice-Prefeito e das 

Secretarias Municipais e no art. 7º, Inciso VII, coloca o Conselho Municipal de 

Educação – CME como Órgão Colegiado, integrante dos órgãos da Administração 

Direta. Complementa no mesmo art. 7º § 2º que “os Conselhos de que trata o 

presente Artigo, no Inciso VII, são vinculados a órgãos e entidades públicas da 

Administração Direta ou Indireta do Município”.  

A mesma Lei Complementar n.º 141/2014, Capítulo V, que trata da 

Competência dos Órgãos da Administração Municipal, Seção IV, em seu art. 44, 

define que os órgãos colegiados, entre eles o CME, “terão suas respectivas 

competências definidas em legislação específica”. 

O Decreto nº. 10.407, de 29 de agosto de 2014, dispõe sobre as 

competências, a estrutura básica e o Quadro de Lotação de Cargos Comissionados 

da Secretaria Municipal de Educação. Em seu art.1º. Discrimina que “à Secretaria 

Municipal de Educação (SME), órgão de execução programática integrante da 

Administração Pública Municipal, diretamente vinculada ao Gabinete do Prefeito, [...], 

compete” (PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2014a):  

 

1 Organizar, administrar, supervisionar, controlar e avaliar a ação 
municipal no campo da educação;  

2 Articular-se com Órgãos dos Governos Federal e Estadual, assim como 
aqueles de âmbito Municipal para o desenvolvimento de políticas e para 
a elaboração de legislação educacional, em regime de parceria;  

3 Apoiar e orientar a iniciativa privada no campo da educação;  
4 Administrar, avaliar e controlar o Sistema de Ensino Municipal 

promovendo sua expansão qualitativa e atualização permanente;  
5 Implantar e implementar políticas públicas que assegurem o 

aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem de alunos, professores e 
servidores;  

6 Estudar, pesquisar e avaliar os recursos financeiros para o custeio e 
investimento no sistema educacional, assegurando sua plena utilização e 
eficiente operacionalidade;  

7 Propor e executar medidas que assegurem processo contínuo de 
renovação e aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de ensino;  

8 Integrar suas ações às atividades culturais e esportivas do município;  
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9 Pesquisar, planejar e promover o aperfeiçoamento e a atualização 
permanentes das características e qualificações do magistério e da 
população estudantil, atuando de maneira compatível com os problemas 
identificados;  

10 Assegurar a crianças, jovens e adultos, no âmbito do sistema 
educacional do Município, as condições necessárias de acesso, 
permanência e sucesso escolar;  

11 Planejar, orientar, coordenar e executar a política relativa ao programa 
de assistência escolar, no que concerne a sua suplementação alimentar, 
como merenda escolar e alimentação dos usuários de creches e demais 
serviços públicos;  

12 Implantar política de qualificação profissional, quando necessário, na 
área artístico-cultural;  

13 Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão, ao controle e à prestação 
de contas dos recursos financeiros colocados à sua disposição, bem 
como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em 
consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder 
Executivo Municipal;  

14 Exercer outras atividades correlatas.  
 
 

O Art. 2º do Decreto nº. 10.407, de 29 de agosto de 2014, foi alterado pelo 

Decreto Nº. 10.601, de 25 de março de 2015 e explicita a estrutura básica da 

Secretaria Municipal de Educação, incluindo o Conselho Municipal de Educação. No 

parágrafo único dispõe que os órgãos integrantes da estrutura básica da Secretaria 

Municipal de Educação distribuem-se e relacionam-se entre si conforme as 

vinculações constantes do organograma inserido no Anexo II, que integra o presente 

Decreto (Figura 01). 

Figura 01 - Organograma da Secretaria Municipal de Educação 

 
Fonte: http://portal.natal.rn.gov.br/_anexos/publicacao/dom/dom_20150331.pdf 
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Originalmente, o CME foi constituído com 08 (oito) membros, sendo 04 

(quatro) quatro representantes da Administração Pública Municipal e 04 (quatro) 

representantes da sociedade civil, entre eles, 01 (um) da UFRN, com mandato de 

02(dois) anos, prorrogável uma única vez e por igual período; O CME foi criado 

como unidade integrante do orçamento da Secretaria Municipal de Educação (Lei nº 

4.186/92) (An. B).  

Nesta primeira formatação a legislação não indicava a forma de escolha de 

seu presidente, passando a incluir, entre os dois representantes da Secretaria 

Municipal de Educação, obrigatoriamente, que um seria o secretário municipal de 

educação, assumindo o exercício da presidência do Conselho, a partir da Lei nº 

4.639/95, que alterou a anterior, através de seu art. 4º, inciso I, alínea a (An. C). 

A Lei nº 5.175/2000 (PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2000) deu nova 

redação à legislação anterior, alterando principalmente dois pontos em especial: em 

seu art. 2º, o número de membros passa a ser de 10 (dez) representantes; e no art. 

8º, que antes considerava a participação no CME de Natal/RN, serviço público 

relevante, dispensando qualquer forma de remuneração, agora assegura “jetons”1 

aos seus membros, pela participação em sessões plenárias e reuniões de Câmaras 

Setoriais ou Comissões Especiais, nos termos da Lei 5.095/99, regulamentada pelo 

Decreto nº 6.414/99. 

A formatação do Conselho com 10 (dez) membros foi alterada para 12 (doze) 

e a duração do mandato aumentado de 02 (dois) para 03 (três) anos, em sua versão 

em 2006, Lei nº 5.708/2006 CME. Após alteração de seu art. 4º, letra K, quando 

substitui o representante do COMDICA, pelo representante de pais dos alunos, com 

assento nos Conselhos Escolares da Rede Municipal de Ensino (Lei nº 5.825/07), 

fica com os seguintes componentes em sua representação paritária:  

 

a)  Dois representantes da Secretaria Municipal de Educação – SME;  
b)  Um representante do seguimento de Direção de Escola da rede 

Municipal de Ensino;  
c) Um representante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

escolhido dentre os integrantes do Departamento de Educação;  
d)  Um representante dos funcionários (servidores), indicado pelo Sindicato 

dos Servidores de Natal – SINSENAT, escolhido entre os servidores 
lotados na Secretaria Municipal de Educação de Natal;  

e)  Um representante do Instituto de Educação Superior Presidente 
Kennedy – IFESP;  

                                                           
1
 Valor dos jetons – R$ 40,00 (quarenta Reais) por sessão do Conselho ou de suas câmaras setoriais. 
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f)  Um representante dos Conselhos de Escolas Municipais;  
g) Um representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação/RN – 

SINTE;  
h)  Um representante da Associação Nacional de Políticas e Administração 

da Educação – ANPAE;  
i)  Um representante dos estudantes da Rede Municipal de Ensino;  
j)  Um representante da Procuradoria Geral do Município;  
k) Um representante de pais dos alunos, com assento nos Conselhos 

Escolares da Rede Municipal de Ensino.  
 
 

A Lei contempla, portanto, um representante no CME Natal/RN, escolhido no 

Departamento de Educação da UFRN, para assim atuar como elo da Academia junto 

à educação do município de Natal/RN, colaborando para as discussões e 

deliberações naquela instância.  

Esta atualização da legislação, pela Lei nº 5.708/06, provocou um dos 

principais avanços no tocante à democratização do CME Natal/RN, quando dispõe, 

em seu §3º, que a presidência e a vice-presidência do referido Conselho passam a 

ser eleitas pelos seus pares na primeira reunião ordinária após a posse, ao invés de 

ser obrigatoriamente assumida pelo Secretário Municipal de Educação. 

Os Conselhos de Educação, após serem constituídos, têm suas 

competências formalizadas no Regimento Interno. O CME de Natal/RN publicou seu 

Regimento em 02 de dezembro de 2010, e dispõe em seu art. 9º:  

 
 
I – elaborar as políticas e diretrizes para o Sistema Municipal de Ensino, 
estabelecendo normas e medidas para seu funcionamento; 
II – acompanhar a aplicação de recursos para a educação, nos termos 
estabelecidos pela Constituição Federal; 
III – estabelecer normas para autorização e funcionamento das escolas 
públicas que compõem o Sistema Municipal de Ensino de Natal. 
IV - estabelecer normas para o credenciamento e autorização das Escolas 
de Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino de Natal; 
V – aprovar o Plano Municipal de Educação e suas alterações; 
VI – autorizar a organização de cursos ou escolas experimentais em 
estabelecimentos de ensino da rede municipal; 
VII – fixar normas para a inspeção e supervisão das escolas integrantes da 
rede municipal de ensino; 
VIII – dispor sobre normas para matrícula, transferência, classificação, 
reclassificação, avanço e aceleração de estudos da rede municipal de 
ensino; 
IX – estabelecer normas para avaliação do rendimento escolar e estudos de 
recuperação nas unidades escolares do município e escolas conveniadas; 
X – desenvolver esforços para melhorar a qualidade e elevar os índices de 
produtividade do ensino, em relação ao seu custo, adotando, entre outras, 
as medidas seguintes: 
a) - promover a publicação anual das estatísticas do ensino e dados 
complementares, inclusive custo aluno, que deverão ser utilizados na 
elaboração dos planos e aplicação dos recursos para o ano subseqüente; 
b) - estudar a composição de custo do ensino público municipal e propor 
medidas adequadas para ajudá-lo a alcançar melhor nível de aplicabilidade; 
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c) - emitir parecer sobre assuntos de natureza pedagógica e educativa; 
XI - Indicar, complementarmente, para o Sistema Municipal de Ensino, as 
disciplinas obrigatórias e as de caráter optativo, fixando a distribuição de 
uma e outra, nos termos da legislação do ensino; 
XII - acompanhar o processo de ensino do Município; 
XIII – promover estudos e debates com a sociedade civil, a respeito de 
assuntos relativos à educação e ao ensino; 
XIV – deliberar sobre alterações no currículo escolar, observando o disposto 
na Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional e nas normas 
constitucionais e legais pertinentes; 
XV – manter intercâmbio e permanente regime de cooperação com os 
demais sistemas de educação, especialmente com o Conselho Estadual de 
Educação; 
XVI – elaborar, anualmente, a proposta orçamentária para manutenção das 
atividades a cargo do Conselho; 
XVII – elaborar e aprovar seu Regimento Interno através de Resolução 
publicada no Diário Oficial do Município - DOM. 
XVIII – aprovar os regimentos das escolas da rede Municipal de Ensino; 
XIX – manifestar-se no âmbito de sua competência, sobre questões em que 
este Regimento for omisso. 
 
 

A definição de competência de cada órgão do Sistema Municipal de Ensino, 

Secretaria de Educação e Conselho Municipal de Educação é fundamental para que 

se perceba a divisão de responsabilidades e a independência das instâncias 

deliberativas. O CME é o espaço de participação da sociedade neste Sistema e sua 

atuação é decisiva para refletir os avanços em relação às demandas sociais na 

educação do Município. 

 

3.3 REPRESENTAÇÃO DA UFRN NO CME DE NATAL/RN 

 

A representação social nos Conselhos Municipais de Educação, segundo 

Bordignon (2009, p. 69) tem sua fundamentação na “visão de totalidade a partir dos 

olhares dos conselheiros desde os diferentes pontos de vista da sociedade”. Sendo 

necessário que os conselheiros direcionem suas ações com foco na qualidade do 

ensino, para o aluno e para o interesse coletivo. 

Portanto, esta representação precisa concorrer para a consolidação de sua 

atuação a nível municipal, com base na democracia, abrindo espaço para o exercício 

da cidadania. Mesmo indireta, a representação é hoje a forma de participação 

possível, nos moldes dos estados democráticos modernos.  

Sobre a representação da comunidade nos Conselhos e seus resultados para 

a organização municipal, Gadotti (2000, p. 169) dispõe: 
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O CME permite a participação da sociedade na fixação dos rumos da 
educação através do exercício da democracia direta. A fixação de 
prioridades e metas em conjunto com as representações dos vários 
segmentos sociais permite ao executivo identificar e suprir, com maior 
precisão e eficácia, as necessidades existentes. 
 
 

Desde sua criação e segundo a legislação em vigor, o Conselho Municipal de 

Educação de Natal, abre assento para um membro da UFRN e um suplente. Nesta 

legislação, o representante será um docente escolhido no Departamento de 

Educação, extinto, atualmente transformado em Centro de Educação da UFRN (CE 

– UFRN), criado através da Resolução n º 009/2008-CONSUNI, de 01 de dezembro 

de 2008 (An. D), alterada pela Resolução nº 017/2010-CONSUNI, de 29 de 

dezembro de 2010, congregando o Departamento de Fundamentos e Políticas da 

Educação (DFPE) e o Departamento de Práticas Educacionais e Currículo (DPEC).  

O Centro de Educação entrou em pleno funcionamento em 2011, com a 

inauguração de seu prédio próprio. Sua organização está instituída no Regimento 

Interno, conforme organograma (Figura 02). A partir de então, o representante da 

UFRN e seu suplente no CME Natal/RN passam a ser escolhidos entre os docentes 

destes dois departamentos do CE da UFRN, em suas plenárias departamentais, 

seguindo essa indicação, em forma de ofício (An. E) para o Conselho, de onde será 

encaminhado para nomeação pelo Executivo Municipal, através de portaria. 

O Centro de Educação, conforme já explicitado, divide-se em dois 

Departamentos, o DFPE e o DPEC, organizados e coordenados segundo o seu 

Regimento Interno, para contemplar todas as atividades envolvidas nos programas 

em quatro categorias, segundo a legislação: 

 

Art. 34 - O CEDUC oferecerá Cursos de Graduação e Programas de quatro 
categorias, de acordo com a legislação em vigor: 
I – Cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de 
abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos pelas normas promulgadas pela UFRN;  
II – Cursos de Graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o 
ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo 
seletivo de acordo com as normas vigentes na Instituição, compreendendo: 
a)  Cursos de Licenciatura; 
b) Cursos de Formação Pedagógica para as Licenciaturas; 
III – Cursos de Pós-Graduação, abertos a candidatos diplomados em cursos 
de Graduação e que atendam aos requisitos curriculares devidamente 
aprovados pelas instâncias competentes da Universidade, compreendendo: 
a) Cursos e programas de pós-graduação stricto sensu, ou seja, mestrado 
e doutorado, 
b) Cursos e programas de pós-graduação lato sensu, ou seja, de 
especialização, aperfeiçoamento, 
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IV – Cursos de Formação Continuada, destinados a profissionais da 
educação, em diferentes níveis (educação infantil, ensino fundamental, 
médio e superior), compreendendo:  
a) Cursos de Aperfeiçoamento para a Educação Básica; 
b) Cursos Permanentes para docentes da UFRN; 
c) Cursos de Especialização (lato sensu).    
V – Cursos de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos em cada projeto aprovado pelos competentes Conselhos da 
UFRN. 
§ 1º - O Centro poderá ofertar cursos de curta duração, além dos Cursos de 
Graduação de duração plena, de acordo com as normas específicas da 
Universidade e a legislação em vigor. 
§ 2º - CEDUC poderá também oferecer programas educacionais nos níveis 
da educação infantil e da educação básica, compreendendo o ensino 
fundamental e o ensino médio, por meio de Unidade Suplementar ou Núcleo 
de Educação Infantil, nos casos em que isto seja conveniente para os 
objetivos da Instituição, segundo deliberação das instâncias competentes. 
(Regimento Interno CE/UFRN). 

 
Figura 02 - Organograma do Centro de Educação da UFRN 

 
              Fonte: http://www.ce.ufrn.br 

http://www.ce.ufrn.br/
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Diante do exposto, procura-se demonstrar o nível de compromisso do Centro 

de Educação da UFRN com as questões ligadas à Educação, envolvendo em seus 

programas, atividades que vão da Educação Infantil à Pós-Graduação. Funcionando 

como verdadeiro celeiro, capaz de ajudar a fomentar a Educação Pública no Estado, 

com suas pesquisas referentes aos fundamentos e práticas da Educação. 

A pesquisa enfatizou a representação da Universidade no período de 

2013/14, através de entrevistas realizadas com os representantes da UFRN na 

época em questão, junto ao CME de Natal/RN. 

No início desse período, o Conselho Municipal de Natal funcionava com a 

composição nomeada no ano de 2011, através da Portaria de nº 027 /2011-GP, de 

30 de maio de 2011, da prefeitura do município de Natal/RN. Em seu art. 1º, a 

portaria designa para compor o Conselho Municipal de Educação do Natal, 

vinculado à Secretaria Municipal de Educação, os seus membros para um mandato 

de 03 anos, inclusive os representantes da UFRN, prof. João Batista Cortez – titular 

e Prof.ª Luzia Guacira dos Santos – suplente, revogando a Portaria de nº 017/2011-

GP, publicada em 06 de maio de 2011, onde não aparecia nomeação de 

representantes da UFRN. 

No ano de 2013, o professor João Batista Cortez, representante da UFRN, 

juntamente com a professora da Rede Municipal de Ensino, Maria do Socorro de 

França, são eleitos e passam a ser vice-presidente e presidente do CME, 

respectivamente, nomeados através da Portaria nº 10/2013/GS/SME, de 06 de 

fevereiro de 2013.  

No ano de 2014 houve poucas reuniões do CME, devido a não realização de 

eleições em tempo hábil para renovação dos membros do Conselho, o que só veio a 

ocorrer em 18 de agosto daquele ano. Nesta data, através da Portaria nº 047/2014-

GP, são designados para compor o Conselho Municipal de Educação de Natal, 

vinculado à Secretaria Municipal de Educação, os seus membros indicados pelos 

diversos seguimentos sociais ali representados, entre eles, no inciso IV - 

Representantes da UFRN: Walter Pinheiro Barbosa Júnior – Titular e João Batista 

Cortez – Suplente.  
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3.3.1 Transcrição das atas do conselho 

 

Em primeiro lugar, apresenta-se o registro da presença do representante da 

UFRN nas sessões colegiadas do CME em 2013: 

 

Tabela 01: Presença dos representantes da UFRN às reuniões do CME em 2013 

Ano 2013 

05/02 Sem folha de presença 06/08 Prof. João Batista Cortez 

26/02 Prof. João Batista Cortez 20/08 Sem folha de presença 

05/03 Sem folha de presença 10/09 Prof. João Batista Cortez 

12/03 Prof. João Batista Cortez 24/09 Prof. João Batista Cortez 

23/04 Prof. João Batista Cortez 01/10 Sem folha de presença 

07/05 Prof. João Batista Cortez 08/10 Prof. João Batista Cortez 

14/05 Prof. João Batista Cortez 15/10 Sem folha de presença 

21/05 Prof. João Batista Cortez 29/10 Prof. João Batista Cortez 

04/06 Prof. João Batista Cortez 05/11 Prof. João Batista Cortez 

16/07 Prof. João Batista Cortez 12/11 Sem presença de repres. UFRN 

25/07 Sem folha de presença 26/11 Sem presença de repres. UFRN 

30/07 Prof. João Batista Cortez 10/12 Prof. João Batista Cortez 

Elaboração Própria. 
 
 

Conforme se encontra no registro acima, algumas das folhas de presença das 

reuniões não foram anexadas às atas, o que configura falta de preparo e zelo pelo 

arquivo mais fidedigno das reuniões do Conselho. Esclarece-se que no arquivo do 

CME ficam apenas cópias desses documentos, sendo enviados os originais para a 

Secretaria Municipal de Educação do município de Natal/RN. 

A seguir, passa-se à descrição das atas dos anos de 2013, com interferências 

dos representantes da UFRN junto ao Conselho: 

Na ata do dia 26/02/13 o prof. João Batista, então vice-presidente do CME de 

Natal/RN, “coloca a necessidade de agendar com a Secretária de Educação, 

Professora Justina Iva, uma audiência para informar da falta de condições de 

funcionamento deste Conselho”. Na ocasião o professor, representante da UFRN, 

alertava para a falta de equipamentos e pessoal para o bom andamento das 

atividades do Conselho.  A reunião com a Secretária fazia-se necessária para 

encaminhamento de solicitação de equipamentos como computador, copiadora, 

linha telefônica e um aparelho de ar condicionado, além de um(a) servidor(a) para 

substituir a secretária afastada, em licença especial (Ata de 26/02/13 - CME). 

Em abril de 2013, a SME solicitou que o Conselho criasse um Comitê Local 

para acompanhar e analisar o Plano Municipal de Educação, “detectando as 



     
 
 
 

    70 

   

variáveis de ascensão e queda dos níveis de aprendizado, através de dados e 

análises quantitativas e qualitativas”. Presente à sessão, o prof. João Batista (vice-

presidente do CME), “solicita o cumprimento da leitura das atas ao se iniciar as 

reuniões e a definição da pauta da reunião seguinte, ficando assim todos 

informados”. Nota-se na fala do professor uma preocupação pelas questões de 

ordem para melhor funcionamento das reuniões do CME (Ata de 23/04/13-CME). 

Durante a leitura das atas das reuniões de 2013, percebe-se a preocupação 

do prof. João Batista Cortez, representante da UFRN, com alguns pontos, como por 

exemplo, no dia 14/05/13, quando “acrescentou que o Conselho perdeu o foco de 

atuação”, no momento em que é levantada a pauta de que o mesmo não está 

atuando em toda sua plenitude e ainda “solicita que a presidente professora Maria 

do Socorro de França disponibilize mais tempo ao Conselho” (Ata de 14/05/13 - 

CME). Novamente, quando sugeriu que os membros do Conselho deveriam se 

aprofundar “no estudo do regimento e das legislações para poderem criar as 

Câmaras e demais normas referentes ao Conselho”. Motivado pelo despreparo 

mostrado pelos membros do CME, em audiência pública realizada em 24/05/13, bem 

como quando solicitados em responder o “questionário enviado pelos alunos do 

curso de Gestão de Políticas Públicas da UFRN” (Ata de 07/05/13 - CME). 

Em 21/05/13 vê-se registrada na ata da reunião do CME a preparação dos 

municípios-sede dos jogos da Copa do Mundo de 2014, através da fala do professor 

João Batista Cortez, quando “socializa a recomendação enviada pelo Ministério da 

Educação e Cultura – MEC, para ajustes do calendário escolar das cidades-sedes 

da copa de dois mil e quatorze”. O CME decidiu avaliar, através da Câmara de 

Legislação e Normas até que ponto a SME deveria fazer intervenções no Calendário 

Escolar. Nesta mesma sessão, foram criadas as Câmaras Setoriais de Legislação e 

Normas e a de Educação Básica, à qual o representante da UFRN passou a fazer 

parte, juntamente com outros quatro conselheiros (Ata de 21/05/13 - CME). 

Na reunião do CME dia 24 de setembro de 2013 o Conselho discute sobre a 

atualização da Portaria nº 153/2008-SME/GS que “Estabelece normas para 

avaliação do processo de ensino e de aprendizagem da rede municipal de ensino”, 

conforme a Lei nº 9.394/96, LDB da Educação Nacional e da Resolução nº 004/2007 

– CME. A Resolução nº 003/2011-CME, de 27 de dezembro de 2011, que 

“estabelece normas sobre a Estrutura, Funcionamento e Organização do trabalho 

pedagógico da Educação de Jovens e Adultos nas unidades de Ensino da Rede 
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Municipal de Natal/RN”, não se encontra de acordo com a referida Portaria, sendo 

mais uma razão para sua atualização. O representante da UFRN, prof. João Batista 

Cortez, “pede que tenha também a participação de membros do CME” na discussão 

da atualização da Portaria de Avaliação, que será realizada no âmbito de toda a 

Secretaria Municipal de Educação, desde a secretária até os professores e gestores 

escolares (Ata de 24/09/13 - CME). 

A professora Maria do Socorro de França e o professor João Batista Cortez, 

foram reeleitos, presidente e vice do CME de Natal/RN, respectivamente, nomeados 

através da Portaria nº 56/2014/GS/SME, de 02/04/2014.  

Na sequência, tem-se o quadro onde se encontra registrada a presença dos 

representantes da UFRN nas reuniões realizadas no ano de 2014: 

 
Tabela 02 - Presença dos representantes da UFRN às reuniões do CME em 2014. 

Ano 2014 

26/08 Profs. João Batista e Walter Pinheiro 07/10 Sem presença de representante UFRN 

02/09 Prof. Walter Pinheiro 04/11 Sem presença de representante UFRN 

16/09 Prof. Walter Pinheiro   

Elaboração Própria. 
 
 

A seguir, passa-se à descrição das atas dos anos de 2014, com interferências 

dos representantes da UFRN junto ao Conselho: 

Na leitura das atas das reuniões do CME em 2014 verifica-se que houve 

eleição para a presidência e vice do Conselho, eleitas respectivamente as 

professoras Lêda Andrade Oliveira de Sales e Maria do Socorro de Amorim Macedo 

Rocha e análise e aprovação unânime do Orçamento anual do Conselho (Ata 

26/08/14-CME). Nesta mesma reunião, fica esclarecida a abrangência do Plano 

Municipal de Ensino, cobrindo não apenas a rede municipal de ensino público, como 

também a rede privada e municípios da grande Natal. O Prof. Walter Pinheiro 

Barbosa Júnior, representante da UFRN no Conselho, “acrescenta ser necessária a 

criação de programas estruturantes visando o foco de trabalho para o sistema de 

ensino de Natal relacionado ao Conselho”, alertando para a forma de trabalho dos 

conselheiros em torno das questões normativas. 

Nas falas dos representantes da UFRN, presentes à reunião do dia 26 de 

agosto, percebe-se a preocupação quanto à conciliação das atividades do Conselho 

com as da Universidade, apesar do prof. João Batista Cortez demonstrar a sua 

satisfação em retornar a atuar no mesmo.  
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No mês de setembro do mesmo ano, constata-se a composição das Câmaras 

de Legislação e Normas, além da Câmara de Educação básica, a qual o prof. Walter 

Pinheiro passa a fazer parte. Na discussão acerca da atuação do Conselho e suas 

prerrogativas, o prof. Walter “coloca que antes de desenvolver o plano de trabalho 

deve-se ter o entendimento do que fazer, pois construir gestão democrática não é 

fácil”, expressando sobre como delinear esse Plano de Trabalho a ser desenvolvido 

e a forma de atuação do CME (Ata 02/09/14 – CME). 

No mesmo mês, o prof. Walter Pinheiro apresentou a sistematização 

desenvolvida por ele para o Plano de trabalho do CME (Ata 16/09/14 – CME), não 

havendo registro de aceitação ou não pelo colegiado. Posteriormente, apuramos, 

durante a entrevista, que não houve condições para a implantação da 

sistematização desenvolvida porque não há um regimento interno do Conselho que 

afirme sua autonomia e conclui que ainda não identificou perspectivas neste sentido, 

por parte do Executivo Municipal.  

Em outubro de 2014 houve indicação de representantes do CME para o 

Conselho do FUNDEB (Ata 07/10/14 – CME), sendo essa uma de suas principais 

atribuições, tendo em vista que é através desta representação que o CME faz o 

acompanhamento direto dos gastos com a educação municipal.  

Em 09 de outubro de 2014, o conselheiro Walter Barbosa Pinheiro Júnior, 

representante da UFRN junto ao CME de Natal/RN, comunica durante a oitava 

reunião ordinária do Conselho do Centro de Educação, que ele e o professor João 

Batista Cortez, designados para compor o Conselho Municipal de Educação de 

Natal, através da Portaria nº 047/2014-GP, assumiram na qualidade de 

representantes do Centro de Educação, mas que não poderiam permanecer em 

virtude das reuniões serem realizadas às terças-feiras e ambos não terem 

disponibilidade para comparecer às mesmas neste dia específico, devido ao choque 

de horários com atividades da própria UFRN.  

A cadeira da representação da UFRN no CME de Natal ficou vaga até a 

nomeação dos novos professores em 16 de outubro de 2015 (An. F), apesar da 

indicação da UFRN ter sido de abril de 2015 (An. E). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 ENTREVISTAS COM OS REPRESENTANTES DA UFRN 

 

Descrevem-se a seguir alguns pontos abordados durante as entrevistas 

concedidas pelos representantes da UFRN junto ao Conselho, através das quais 

foram traçadas as características do funcionamento da respectiva representação. 

As entrevistas foram realizadas no dia 19/11/2015, em locais previamente 

agendados e em separado. Seguiu-se um roteiro pré-estabelecido (An. A), mas com 

liberdade para comentários extras, ou seja, aplicaram-se entrevistas 

semiestruturadas e, com a permissão dos entrevistados, as mesmas foram gravadas 

para melhor compreensão e total absorção das repostas. 

O prof. Walter, durante a entrevista, deixa clara sua preocupação pessoal 

com o entendimento que ainda predomina por parte da gestão dos municípios 

brasileiros, em reduzir educação à escola, quando ele acredita que seria necessário 

um acompanhamento de todas as políticas implementadas nos diversos setores, 

para almejar o real alcance da educação dos cidadãos.  

O professor afirmou também que o funcionamento do CME de Natal/RN 

mantém relação de apêndice com a Secretaria Municipal de Natal, causando 

inclusive desrespeito ao Plano Municipal de Educação no tocante à “Educação da 

Cidade” e que não se criou uma cultura da importância do trabalho do Conselho. Ele 

afirmou ainda, que está em curso a construção da autonomia do Conselho Municipal 

de Educação de Natal/RN e enfatiza que este processo de organização da cultura 

de conselhos se dá de forma tensa, pela própria construção e solidificação da 

recente democracia brasileira dos últimos anos. Afirma ainda que a lógica de 

conselho reorganiza uma forma mais hierarquizada e que a sociedade está se 

experimentando neste campo. Considera que a perspectiva de políticas públicas já 

está incorporada ao discurso e que discurso e narrativas constroem realidades e 

fortalecem a perspectiva. Sente que existe a implicação dos seguimentos, das 

instituições e isso já é um caminho. Considera que o processo de educação 

qualificada só poderá ocorrer quando toda a sociedade assumir essa tarefa para si, 

mas que exigirá paciência até mesmo pela construção de um país novo como é o 

Brasil, em que se fundiram diversas genéticas e culturas, através da colonização.  
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Ambos os entrevistados, representantes da Universidade, deixaram 

transparecer um sentimento de que no trabalho deste colegiado há mais a ser feito, 

que é sempre “uma experiência válida”, construtiva, mas que ainda há muito 

corporativismo nesta instância. Trabalha-se no sentido de seguir predeterminações 

da Secretaria, e nota-se em algumas discussões o “viés político” interferindo, 

distorcendo o caráter de controle social do qual se incumbe o CME de Natal/RN, 

especialmente por parte dos representantes da gestão municipal. 

O Conselho, criado como parte da estrutura governamental municipal, fica 

atrelado às condições que este órgão destinar. Com as mudanças de gestão, 

passou por desgastes e perdas, inclusive de espaço físico e estrutural para 

funcionamento adequado, com registros em ata onde os conselheiros reivindicam 

melhores condições de funcionamento para o mesmo.  

Na atual gestão (2013-2016), ganhou novamente destaque e vem 

conquistando avanços nestas condições de funcionamento, mas ainda longe de uma 

estrutura que dê suporte à sua plena atividade. Exemplo disso é que atualmente 

funciona no segundo andar de um prédio que não segue critérios de acessibilidade, 

apresentando apenas escadas como meio de acesso à sua sala, dificultando o 

trânsito de pessoas com algum tipo de restrição física, como deficientes e idosos.   

Sobre suas deliberações, o Conselho se mostra bastante eficaz no tocante às 

demandas regimentais, advindas da secretaria e cumpre seu papel como órgão 

regulamentador de suas políticas. Não obstante, ocorrem situações em que 

determinadas questões tratadas na direção de avanços na política educacional do 

Município são deliberadas e definidos rumos a serem seguidos, mas são 

posteriormente ignorados, não saindo do papel, o que pode levar a crer que há 

restrição do papel do Conselho a órgão regulamentador, funcionando apenas para 

cumprir a legislação. Não houve menção a nenhum instrumento legal que possa 

levar à obrigatoriedade de implementação das deliberações do Conselho. 

Quanto à representação da UFRN, não é cobrado um feedback aos 

professores que participam do Conselho, não são questionados sobre sua atuação, 

bem como, costumeiramente, não são trazidos assuntos para discussão no Centro 

de Educação e a partir dela se formalizar uma posição da Universidade nestas 

questões. Há liberdade para que o representante exerça suas funções no Conselho 

levando suas posições pessoais para as deliberações acerca dos assuntos 

pautados. O professor João Batista coloca que nas poucas vezes em que trataram 
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nas plenárias do Centro de Educação da UFRN sobre assuntos ligados ao CME de 

Natal, ficou apenas no nível de discussão, sem posicionamento formalizado diante 

das questões. Explica ainda que, devido ao complexo nível de discussões do Centro 

de Educação e suas particularidades, não há tempo destinado às demandas 

externas, como as advindas do CME, sendo priorizadas suas próprias questões. 

Os representantes entrevistados se mostraram desestimulados pelas 

tentativas frustradas em fazer a conexão que integrasse o Centro de Educação da 

Universidade à Secretaria Municipal de Educação de Natal, criando um possível 

canal para o fluxo dos estudos realizados na Universidade, que poderiam ser usados 

para dar suporte às políticas destinadas à melhoria da educação municipal.  

A representação da UFRN no Conselho foi concebida desde sua fundação 

como extraída do Departamento de Educação, não envolvendo a Universidade como 

um todo. Mesmo internamente, não há discussão acerca dessa participação. Os 

diversos setores sequer tomam conhecimento da representação da Universidade 

junto aos Conselhos Gestores do Município, apenas os setores que são instigados a 

fazerem parte, através da legislação que os origina, como é o caso do CME de 

Natal/RN, que envolve o Centro de Educação em sua composição. 

O prof. Walter considera que há avanços nas discussões acerca de assuntos 

ligados a essa compreensão da Universidade como um conjunto de educadores e 

seu papel no exercício docente, tendo em vista a criação de fóruns como o Fórum de 

Gestores e o Fórum das Licenciaturas, que abrem esse diálogo na Instituição. Esse 

talvez seja o caminho que leve a uma atuação mais representativa da UFRN nos 

conselhos de políticas sociais, pela formalização de uma identidade a ser defendida 

diante da sociedade, através de pontos de vista da Universidade. 

Outro aspecto que fica evidente, por meio das entrevistas com os 

representantes da Universidade, é que, apesar da participação social existente, 

mesmo da comunidade escolar, com representantes inclusive de pais e de alunos, 

ainda existe grande atrelamento à estrutura organizacional, com perda de 

autonomia, o que torna o Conselho quase uma extensão da Secretaria Municipal de 

Educação. Mesmo com um trabalho de grande expressão que é desenvolvido pelo 

Conselho, com intensa mobilização da classe educacional frente aos desafios 

enfrentados, esta configuração inibe a possibilidade de gerar inovações e soluções 

que partam das entidades sociais ali representadas e que concorram para avanços 
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significativos que não estejam delineados pelas políticas gestadas na própria 

Secretaria Municipal de Educação.  

Quando existe este tipo de comprometimento da autonomia, ocorrem 

consequências diretas quanto ao nível de alcance das deliberações, que podem ser 

cerceadas por possíveis pressões por parte do Executivo Municipal, não percorrendo 

os embates necessários para o desenvolvimento de uma melhor estratégia a ser 

implementada. Conforme afirmam Werle e Melo (2007, p. 7), devem existir 

condições nas instituições para que as práticas democráticas possam oportunizar o 

uso público da razão de forma livre e inclusiva, e assim, as deliberações políticas 

acerca de questões de interesse coletivo sejam resultado de um processo para 

formação e transformação das preferências ou dos interesses particulares na 

direção da construção de “acordos políticos que tenham a seu favor uma pretensão 

de racionalidade” e não de um mero processo burocrático de práticas políticas 

tradicionais, através da simples e mecânica agregação de preferências. 

Neste contexto, conforme defende Urbinati (2010, p. 55), “A representação é 

um processo abrangente de filtragem, aprimoramento e mediação da formação e 

expressão da vontade política; plasma o objeto, o estilo e os procedimentos da 

competição política”. Assim, a representação deve concorrer para despersonalizar 

reivindicações e opiniões, funcionando como um meio de comunicação para que 

haja troca de informações e consolidação das vontades em acordos direcionados ao 

coletivo, favorecendo, dessa forma, as deliberações nos fóruns públicos. 

No âmbito da representação popular, o prof. Walter alerta para a transição 

lenta que se percebe da democracia representativa para a participação popular nas 

nossas gestões públicas, notadamente na forma de agir dos componentes dos 

conselhos que não mostram atitudes de “gente emancipada, que se posiciona a 

partir da lógica da representação”. Essa face concorre para redução das 

deliberações que poderiam acontecer entre os pares para a tomada de posição 

diante das questões colocadas no Conselho a discussões muitas vezes pessoais e 

de cunho político partidário.  

Complementando, o professor João Batista também afirma que não 

reconhece nas práticas atuais do Conselho plena atitude democrática, pelos 

aspectos já apresentados, como falta de autonomia e liberdade de expressão, além 

da própria formação que parte da estrutura administrativa municipal. Essas 

características, em conjunto com a pequena participação por parte da clientela da 
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rede escolar, alunos e pais de alunos, deixam muito a desejar no tocante à 

participação popular e reais condições de se alcançar deliberações que representem 

os anseios populares em suas decisões.  

Sobre este aspecto, percebe-se grande perda em relação ao uso do Conselho 

como espaço para práticas democráticas, que garantissem legitimidade e 

racionalidade ao processo de tomada de decisão, à medida que as decisões fossem 

realmente descentralizadas do poder do Estado e refletissem o poder emanado do 

exercício da opinião pública e da vontade da maioria, através de deliberações entre 

os pares, conforme defende Benhabib (2007, p. 53). A autora alerta para dinâmica 

existente no processo de deliberação, com uma dimensão de comunicação de 

informações e considerações acerca de uma quantidade maior de questões que 

afetam cada indivíduo, levando a uma reflexão crítica sobre suas opiniões e 

escolhas, fazendo-os entrar em choque com as opiniões e preferências dos demais 

envolvidos e, consequentemente, levando-o a uma ordenação mais coerente de 

suas posições (BENHABIB, 2007, p. 54). Logo, a ausência de condições plenas para 

a deliberação entre os componentes do Conselho, de igual para igual, acaba 

comprometendo o tipo de decisão que será tomada. Não havendo enfrentamentos 

que tratem de todos os lados dos problemas, abrindo caminhos e possibilidades 

para soluções que resultem em políticas públicas de alcance geral e amplo, não 

estaremos usando o espaço dos conselhos da forma mais adequada para o alcance 

do desenvolvimento social desejado. 

Quanto ao cumprimento das formalidades, o Centro de Educação da UFRN 

correspondeu às expectativas do Conselho, com a indicação de membros para 

tomarem assento como seus representantes nos últimos anos. Encontrou-se 

dificuldade apenas a partir de meados de 2014, quando os titulares não puderam 

mais cumprir com sua agenda junto ao Conselho, ficando vaga a cadeira da UFRN 

até outubro de 2015, quando houve nova nomeação de representantes pela 

Prefeitura Municipal de Natal. 

 

4.2 RELEVÂNCIA  

 

A representação da UFRN nos Conselhos Gestores Municipais apresenta 

grande relevância para a sociedade, mas também tem papel de destaque junto às 

instituições que se fazem representar neles. 
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Um dos principais aspectos a ser observado em relação à importância dos 

Conselhos é quanto ao número de componentes que apresenta, não só pela 

diversidade da origem dos conselheiros, mas também por causa das várias 

formações profissionais dos representantes da sociedade civil. Bordignon (2009, p. 

74), alerta que “conselhos muito pequenos não chegam a se caracterizar como 

conselhos, uma vez que a pluralidade social e o diálogo interpares ficam muito 

limitados”.  

Além disso, tem-se a questão dos conhecimentos técnicos necessários para 

acompanhamento de determinadas matérias, a exemplo da fiscalização da aplicação 

dos recursos públicos e suas peculiaridades, conforme afirma Werle (2006, p. 352-

353) acerca da relevância do número de componentes nos conselhos de educação, 

“pois está relacionado com a possibilidade de diversificação da origem e 

representação de seus membros - sociedade civil local, dos professores e dos pais 

ou do poder executivo local, dentre outras”.  

Essa diversificação na composição concorre para maior possibilidade de 

contribuição na atuação do conselho, caso este não conte com assessoria técnica 

especializada em determinadas matérias, a exemplo do acompanhamento financeiro 

e orçamentário supracitado. Um número maior de componentes possibilita 

igualmente maior representação da sociedade civil, consequentemente maior 

alcance de suas propostas.  

Sobre este aspecto, quando Christiano (2007, p. 85) trata do valor 

instrumental da deliberação, julga que seus efeitos nos resultados seriam 

provavelmente mais razoáveis para a democracia, se realizada num contexto que 

permita a exposição dos diversos pontos de vista dessa representação da sociedade 

civil, favorecendo a compreensão dos aspectos comuns que envolvem as questões. 

Sendo assim, a relevância da representação e sua composição ganha destaque, por 

funcionar como um filtro dos problemas tratados no colegiado, excluindo aspectos 

irrelevantes e direcionando para os mais importantes em prol dos anseios da 

comunidade. 

O CME de Natal/RN foi constituído originalmente em 1992 com 08 (oito) 

membros, com mandato de 02 (dois) anos, prorrogável uma única vez e por igual 

período e não explicitava a forma de escolha de seu presidente. Acredita-se que o 

pequeno número de membros na época de sua criação pode ter restringido 
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inicialmente a participação de setores importantes para o melhor desenvolvimento 

dos trabalhos do Conselho. 

Em 1995, a alteração da lei tornava obrigatório que um dos representantes da 

Secretaria Municipal de Educação fosse o próprio secretário de educação e este 

assumiria como presidente do Conselho. Criando, desta forma, um forte vínculo com 

a administração municipal, dificultando o trabalho autônomo de controle social a ser 

desenvolvido. 

A legislação foi alterada novamente no ano de 2000 e modificou 

principalmente dois pontos em especial: número de membros passa a ser de 10 

(dez) representantes e a cláusula que instituía a participação no CME como serviço 

público relevante e dispensava qualquer forma de remuneração passa a assegurar 

“jetons” aos seus membros, pela participação em sessões plenárias e reuniões. 

Nesse ponto, o aspecto de participação pelo simples exercício de cidadania poderia 

ser comprometido pelo surgimento de incentivo monetário, o que não vem ao caso 

porque o baixo valor a ser pago seria apenas para cobrir despesas de deslocamento 

até o local das reuniões, não se concretizando como incentivo financeiro efetivo.  

No ano de 2006, a legislação de criação do CME de Natal ganha nova 

redação: a quantidade de membros do Conselho passou a ser de 12 (doze) 

componentes, melhorando a amplitude da representação no mesmo; e a duração do 

mandato passou para 03 (três) anos, contribuindo para o desenvolvimento de um 

trabalho a prazo mais longo. Neste ano houve um dos principais avanços no tocante 

à democratização do CME Natal/RN, quando a nova lei altera o seu art. 4º, §3º e 

dispõe que a presidência e a vice-presidência do referido Conselho passam a ser 

eleitas pelos seus pares na primeira reunião ordinária após a posse, ao invés de ser 

obrigatoriamente assumida pelo secretário de educação. Esse aspecto abre 

possibilidade para outros membros, representantes da sociedade civil, assumirem a 

presidência e desvincularem a ideia do Conselho como extensão da Secretaria. 

Acredita-se que a criação do CME de Natal representou um passo decisivo, 

na direção do fortalecimento de seu Sistema Municipal de Ensino, através da busca 

da elevação da qualidade da educação pública, bem como pelas possibilidades de 

contribuição que uma instância democrática desta natureza pode oferecer, 

especialmente no tocante ao controle social que deve ter papel de destaque, entre 

suas funções, elevando a importância da representatividade e legitimidade da 

comunidade local no mesmo. E, como coloca Bordignon (2009, p. 76), os conselhos 
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com seu caráter de mobilização, terminam por concentrar os esforços comuns do 

Governo e da sociedade em prol da melhoria da qualidade da educação e se 

posicionam na vigilância da boa gestão pública e na defesa do direito de todos à 

uma educação de qualidade. 

Neste sentido, o CME de Natal constituiu-se de forma a abrir caminhos para 

consultas públicas, através de audiências e fóruns, no intuito de democratizar a 

participação na definição de prioridades para a formulação de políticas públicas para 

a educação municipal, tendo evoluído ao longo dos anos para uma formação mais 

diversificada e com representação mais significativa de entidades e setores 

primordiais ao desenvolvimento e democratização da educação municipal em Natal. 

Esta abertura para participação da comunidade contribui para o aprimoramento das 

discussões e consequentemente das deliberações nestas instâncias. A deliberação 

pública aumenta as possibilidades de melhorias nas políticas voltadas para a 

educação, pois, conforme defende Christiano (2007, p. 81-82) elas têm o poder de 

transformar, modificar e esclarecer nos cidadãos suas crenças e preferências, 

ampliando significativamente a capacidade de contribuição que a democracia 

deliberativa possui em produzir resultados justos e adequados.  

Através do trabalho de articulação do Conselho, em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Educação, a sociedade natalense pode discutir as diretrizes 

para o novo Plano Municipal de Educação em audiências públicas. Assim, a Câmara 

Municipal apreciou e votou através da Lei N.º 6.603 de 01 de abril de 2016, o Plano 

com vigência por 10 (dez) anos, em cumprimento ao disposto no art. 214 da 

Constituição Federal, no Art.11 da Lei Federal nº. 9.394/1996 (LDB), no Art. 142 da 

Constituição Estadual do RN, no Art. 158, § 2º da Lei Orgânica do Município do 

Natal, e no Art. 8º da Lei Federal nº. 13.005/2014, de 25 de Junho de 2014, que 

aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE 2014 – 2024). 

A abrangência do Plano Municipal de Educação não se restringe apenas às 

ações da Secretaria Municipal de Educação do Município do Natal, mas a todo 

território municipal, inclusive rede particular de ensino, além de manter diálogo 

permanente como os municípios vizinhos e a sua Região Metropolitana2, o que 

                                                           
2
 A Região Metropolitana (RM) de Natal é composta por dez municípios e possui área de 2.808 km². 

Lei Complementar Estadual nº. 152/97. (http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs 
/livros/livros/141125_atlas_natal). 
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amplia a responsabilidade e relevância do Conselho e de seus membros em seu 

papel de representantes da sociedade civil. 

Esse caráter amplo do Plano Municipal de Educação colabora com as 

possibilidades de uma “Educação da Cidade”, tratada pelo professor Walter Pinheiro 

em sua entrevista, abrindo caminhos para maior envolvimento da Administração em 

um diálogo que avance na construção de uma rede formada pelos vários setores 

sociais no sentido da educação real do cidadão, onde ele reconheça-se como ator 

principal no processo democrático, tornando-se apto à participação ativa nas 

deliberações acerca do direcionamento das diretrizes políticas públicas.  

A UFRN está apta para mediar esse laço entre as políticas públicas e atuar 

ativamente neste diálogo, através de sua frente de participação em 10 (dez) 

conselhos municipais de diversas áreas, partindo do CME de Natal, já que a área da 

Educação apresenta essa prerrogativa de envolver os outros setores no que tange à 

construção para a formação de uma consciência cidadã.  

A representação da UFRN no CME de Natal/RN mostra-se extremamente 

relevante pela forma como a Instituição pode interferir positivamente nos rumos das 

políticas sociais implementadas no Município e colaborar neste processo de 

educação cidadã. A Universidade, diante de suas características, precisa aproveitar 

as representações nos conselhos para desenvolver um trabalho mais articulado 

nessa direção, o que será tratado no tópico a seguir. 

 

4.3 APRIMORAMENTOS  

 

Nota-se, nesta pesquisa, que os entrevistados demonstram grande 

preocupação em relação à visão que detectam no ambiente do Conselho, que tende 

a restringir Educação apenas à Escola. Isso remete ao que se mencionou sobre as 

discussões tratadas pelos pioneiros do movimento da “Educação Nova” na década 

de 1930, quando já havia a concepção da educação como uma totalidade, 

fundamentado por um “projeto nacional de cidadania”. Apesar dos avanços na 

legislação, quase um século se passou e a concepção daqueles pioneiros parece 

perdida no tempo.  

Muitas correntes ideológicas e influências políticas pesam sobre o 

crescimento de uma visão mais abrangente para o alcance da educação do cidadão 
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de maneira mais ampla, que leve à concepção do funcionamento dos diversos 

setores sociais como parte de um todo.  

Uma das características que pode gerar a referida visão restrita da Educação 

é a falta de empoderamento por parte dos componentes dos conselhos, aspecto que 

possibilitaria o desenvolvimento de competências adequadas ao melhor 

entendimento sobre o assunto. O empoderamento se concretiza através das 

experiências em enfrentamentos e superação de determinadas situações em meio 

social, espaço e tempo de desenvolvimento de estratégias de organização conjunta, 

reforçando a consciência política ao passo em que são desenvolvidas ações sociais, 

através do esforço coletivo em prol da participação nas decisões políticas e sociais 

(KLEBA, 2010, p. 2).  

O termo empoderamento tem sido vastamente utilizado ao redor do mundo, 

nas diversas áreas do conhecimento, mas, especificamente para esta dissertação 

adota-se o enfoque que tem concentrado sua aplicabilidade em “desencadear maior 

envolvimento dos indivíduos em ações cooperativas, solidárias e políticas, 

capacitando-os para articularem em prol de interesses coletivos”, mas que 

ultrapasse os limites da autoemancipação e autonomia pessoal, com alcance do 

“empoderamento ligado às classes sociais” (SILVEIRA, 2005, P. 8). Ou seja, utiliza-

se um enfoque que tem se centrado em como estimular a solidariedade para que 

haja articulação dos cidadãos em prol dos interesses coletivos. “Essa é a chave 

trazida por Freire, que preconiza o desenvolvimento de novas estratégias que 

venham a possibilitar às pessoas sentirem-se na condição de sujeitos de programas, 

projetos e políticas públicas”3 (FRANTZ, 2010, p. 40).  

Neste contexto, a própria ideia de deliberação pública ainda necessita de 

determinado avanço para sua consolidação. Como afirma John Rawls: 

 

A democracia deliberativa também reconhece que, sem uma educação 
ampla sobre os aspectos básicos do governo democrático para todos os 
cidadãos e sem um público informado a respeito dos problemas prementes, 
decisões políticas e sociais cruciais simplesmente não podem ser tomadas. 
(RAWLS, 2011, p. 449).  
 
 

                                                           
3
 Para Paulo Freire (1986), o empoderamento se apresenta indispensavelmente numa construção de 

autonomia direcionada para o coletivo,
 
com objetivos de proporcionar condições ideológicas e 

práticas sociais para o desenvolvimento dos movimentos populares.
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Isso é um retrato do que acontece nas instâncias de participação social no 

Brasil. A quantidade de pessoas dispostas a participar é reduzida, reflexo da 

educação cívica defasada e da falta de estímulos por parte do Governo para 

incrementar a participação do cidadão. A democracia deliberativa contribui para o 

fortalecimento dessas instâncias públicas, para a concretização do Estado de direito, 

da política e da própria sociedade. A participação social na gestão pública é um 

direito conquistado na legislação e não pode mais ser negado, precisa ser exercido. 

“A deliberação de questões fundamentais contribui para a consolidação e efetividade 

da democracia constitucional, uma vez que é através do diálogo democrático que se 

exerce um poder político de forma legítima” (Sá, 2015. p. 25). 

No caso das instituições, o empoderamento gera fortalecimento e 

engajamento para o alcance de objetivos e metas, implicando em um trabalho em 

rede, com influência política e aumento de efetividade. Este tipo de organização 

institucional possibilita a seus membros a ampliação do acesso a recursos e 

informações, oportunizando experiências de tomada de decisão e de enfrentamento 

de conflitos, fortalecendo sua capacidade de intervenção. “Como organização social, 

a universidade pode constituir-se em espaços empoderados, mas também 

empoderadores” (KLEBA, 2010, p. 12-13).  

Sobre este assunto, Morin (2007, p. 26) menciona a necessidade premente 

de a universidade formar cidadãos capazes de enfrentar os complexos problemas 

sociais surgidos neste novo milênio. O autor acredita que isso tornaria possível “frear 

o debilitamento da democracia que suscita, em todos os campos da política, a 

expansão da autoridade dos experts, de especialistas de toda a ordem, que limitam 

progressivamente a competência dos cidadãos”.  

Portanto, a Universidade mostra-se fundamental neste papel de 

empoderadora dos seus ciclos de influência, colaborando para a formação de uma 

sociedade mais conhecedora e zelosa de seus direitos e deveres, 

consequentemente mais civicamente apta para assumir os rumos de sua própria 

história.  

Um dos principais pontos a ser observado no aprimoramento das 

representações sociais da UFRN nos conselhos municipais de Natal/RN seria, 

portanto, a capacitação não apenas dos conselheiros, como também dos indivíduos 

interessados em conhecer e se apropriar das características dos conselhos 

gestores, de forma abrangente, levando ao conhecimento do cidadão a importância 
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dessas instâncias de participação social. Capacitação que deveria ser constante e 

corriqueira, objetivando incluir o maior número de pessoas neste universo. 

Esse assunto foi tratado com a presidência do CME de Natal, que informou da 

formação acontecida em 2015 com alguns dos conselheiros na Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB) e que apenas em 2016 estavam pleiteando uma capacitação 

junto à UFRN, que pudesse envolver a totalidade dos participantes do Conselho. 

Essas capacitações ocorrem através do Programa Nacional de Capacitação 

de Conselheiros Municipais de Educação (PRÓ-CONSELHO), que se encontra 

disponível para a qualificação dos conselheiros. “O programa estimula a criação de 

novos conselhos municipais de educação, o fortalecimento daqueles já existentes e 

a participação da sociedade civil na avaliação, definição e fiscalização das políticas 

educacionais, entre outras ações” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016).  

O principal objetivo desse programa é qualificar gestores e técnicos das 

secretarias municipais de educação e representantes da sociedade civil para 

atuação nas ações pedagógicas escolares, também em relação à legislação e aos 

mecanismos de financiamento, repasse e controle do uso das verbas da educação.   

O PRÓ-CONSELHO dispõe ainda de um Sistema de Informações dos 

Conselhos Municipais de Educação (SICME):  

 

Sistema que fornece subsídios para caracterizar o perfil dos CMEs do país, 
bem como para estudos e pesquisas no campo da gestão democrática e da 
formulação da política de educação básica. É também um instrumento que 
permite o aperfeiçoamento do processo de capacitação de conselheiros, a 
partir de informações atualizadas sobre a organização e o funcionamento 
dos conselhos. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016). 
 
 

O SICME possibilita também o monitoramento do Pró-Conselho quanto ao 

seu impacto na criação e no fortalecimento dos Conselhos Municipais de Educação. 

Estes, por sua vez, contam também com total apoio da União Nacional dos 

Conselhos Municipais de Educação (UNCME),  

 

Entidade representativa dos Conselhos Municipais de Educação, criada em 
1992 e organizada em todos os estados brasileiros com a finalidade de 
incentivar e orientar a criação e o funcionamento destes colegiados, pauta a 
sua atuação nos princípios da universalização do direito à educação, da 
gestão democrática da política educacional e da inclusão social. Defende a 
concepção de Conselhos de Educação como órgãos de Estado, de 
participação, representatividade e controle social, com caráter plural, 
desenvolvendo ações de formação, assessoramento e intercâmbio entre 
Conselhos dos diversos municípios brasileiros.  

http://sicme.mec.gov.br/
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A UNCME tem como pautas permanentes a criação dos conselhos 
municipais de educação em todos os municípios brasileiros, a instituição 
dos sistemas municipais de educação e a necessidade de elaboração e 
implementação dos planos de educação, contextualizados, articulados e 
participativos (UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO, 2016). 
 
 

Percebe-se que se criou em torno dos Conselhos Municipais de Educação um 

aparato de apoio e incentivo à sua constituição e efetividade, bem como a formação 

de seus conselheiros. Esse aparato precisa alcançar o representante, bem como as 

pessoas interessadas em conhecer estas instâncias e, para tanto, necessita-se de 

parcerias com as instituições representadas nestes conselhos. Mais uma vez, e, 

conforme pleiteava a presidência do Conselho, cabe a UFRN assumir a função 

política e educativa de prestar sua colaboração neste aspecto, promovendo a 

formação e possibilitando o empoderamento dos agentes envolvidos no CME de 

Natal/RN.  

Esse empoderamento dos elementos constituintes dos conselhos gestores 

passa pelos ciclos de capacitação/formação, à medida que são levados a real 

dimensão da existência destas instâncias democráticas e ao consequente 

entendimento e apropriação de suas prerrogativas e funções. Sem essa base, 

mesmo participando dos embates, discussões e deliberações, não conseguiriam 

alcançar plenas possibilidades de entendimento dos assuntos e questões propostas, 

bem como suas consequências para o desenvolvimento social. 

Outro ponto chave passível de aprimoramento, detectado na forma de 

representação vigente nos conselhos municipais, foi em relação à falta de 

coordenação e entrosamento entre os representantes dos dez conselhos nos quais 

a UFRN mantém cadeira no Município e entre eles e seus pares na própria 

Universidade.  As representações, a exemplo dos professores do Centro de 

Educação, são indicadas e seguem suas obrigações de conselheiros sozinhos, sem 

uma direção ou trabalho pré-estabelecido a ser desenvolvido no seu respectivo 

conselho, ao que parece, cumprindo apenas as formalidades da legislação.  

Acredita-se que essa frente de representação possa traçar conjuntamente um 

projeto de melhoria para contribuir com as políticas municipais de forma articulada e 

envolvendo os diversos setores de seus conhecimentos, a partir do próprio Plano 

Municipal de Educação e seus dez princípios básicos que objetivam não apenas o 

alcance da educação formal de seus cidadãos, mas trata de uma política 
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educacional mais abrangente, constituída de planejamento conjunto do governo e da 

sociedade civil, com metas e diretrizes para serem desenvolvidos nos próximos 10 

(dez) anos.  

 Neste contexto, a UNESCO – Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura - vem desenvolvendo um esforço permanente no 

sentido de promover o debate público sobre as ideias, estudos e os principais 

compromissos da Organização no campo da educação, da ciência, da cultura e da 

comunicação. Foram realizados diversos eventos pela Entidade, compilados em 

duas conferências, sendo uma delas sobre os pilares da educação contemporânea. 

Estes estudos são fundamentados em documentos de orientação da UNESCO e 

servem de base para a formulação de uma nova educação.  

A UNESCO traçou para essa nova educação uma base que leva em conta os 

quatro pilares do Relatório Delors4, divulgado na década de 1990, chamado de 

“Educação: Um tesouro a descobrir”, que são: aprender a conhecer; aprender a 

fazer; aprender a conviver e aprender a ser, bem como os sete saberes pensados 

por Edgar Morin (2000) - As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão; Os 

princípios do conhecimento pertinente; Ensinar a condição humana; Ensinar a 

identidade terrena; Enfrentar as incertezas; Ensinar a compreensão; A ética do 

gênero humano –, características que considera imprescindível para o avanço da 

universalização da cidadania no século XXI.  

Neste documento, a Entidade enfatiza ainda que os gestores responsáveis 

pela formulação e execução da política educacional devem levar estas ideias ao 

debate exaustivo e, neste debate, a universidade precisa assumir o papel de 

protagonista e propulsora, pelo privilégio de ser um local de confronto de ideias e 

indicação de caminhos e alternativas.  

Esse esforço da UNESCO teve início como tentativa de encontrar soluções 

para os problemas desencadeados nos anos pós Segunda Guerra Mundial, quando 

o mundo deu partida e avançou para grande desenvolvimento tecnológico, científico 

e econômico, gerando o crescimento conjunto de diversos problemas, causadores 

de desigualdade social, vícios e alienação. A partir da década de 1970, através do 

Relatório Faure5, conhecido como “Aprender a Ser”, que inovou ao trazer em seu 

conteúdo que o ser humano é capaz de sonhar, criar e crescer em todas as fases da 

                                                           
4
 http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf 

5
 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129766por.pdf 
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vida, criou-se para o educador contemporâneo o desafio de estabelecer condições 

para que o desejo de transformação, reformulação e crescimento, seja mantido ao 

longo do tempo, através da consciência de que o ser humano está em constante 

evolução (WERTHEIN; CUNHA, 2000). 

É exatamente a partir do Relatório Faure que surge nos debates acerca das 

políticas públicas para os municípios uma corrente de pensamento que defende a 

construção de uma cidade educadora, que compreende o conceito de intervenção 

com o propósito de se ter uma “cidade que dá unidade ao sistema humano, social, 

cultural em que os homens vivem e interagem e que serve de paradigma para 

ajuizar a capacidade ou potência educativa da cidade, através da educação formal, 

da educação informal e da educação não formal” (MACHADO, 2003, p. 83).  

Nesta perspectiva de se trabalhar em prol de uma cidade mais humana, Paulo 

Freire defendia que “é a cidade para a educação e a educação para a cidade”, uma 

cidade que detém qualidades e que a educação está comprometida no contexto de 

Cidade Educadora. Ele acreditava que:  

 

A cidade converte-se em cidade educadora a partir da necessidade de 
educar, de aprender, de imaginar...; sendo educadora, a cidade é, por sua 
vez, educada. Uma boa parte da sua tarefa como educadora está ligada ao 
nosso posicionamento político e, obviamente, ao modo como exercemos o 
poder na cidade e ao sonho e utopia que impregnam a nossa política, no 
serviço do que e de quem servimos a política de despesa pública, a política 
cultural e educativa, a política de saúde, transporte e lazer (II Congresso 
Internacional de Cidades educadoras, Gotenburgo, Suécia, 25-27 
Novembro, 1992)(AIETA, 2012, p. 200). 
 
 

Apresenta-se como ponto central neste conceito o município, partindo de sua 

estrutura e organização político-social, através de seus programas de ação, 

chegando até ao apoio aos possíveis projetos que tenham a mesma direção de 

educação da cidade, desencadeados pela sociedade civil. Sobre essa centralidade 

dos municípios, Machado (2003, p. 83) alerta que, 

 

Aos municípios são atribuídas responsabilidades e tarefas específicas com 
vista a potenciar a possibilidade e realização educativa da cidade e clarificar 
o papel dos diferentes agentes na rentabilização dessas potencialidades. A 
regulação da função educadora da cidade pode assumir diferentes formas, 
podendo o município assumir uma diversidade de papéis.   
 
 

Nesses moldes, a mobilização social para criar novos meios de participação 

direta na gestão pública municipal, transpondo os limites da democracia 
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representativa, se expressa por meio da manifestação da busca consciente pela 

“educação com qualidade social” a que se refere Gadotti (2004). Assim, “a educação 

se volta a toda comunidade reconduzindo-a e integrando-a ao espaço, à estrutura 

didático-pedagógica e à gestão da cidade”. Essa condição de transposição, em que 

o povo é reconhecido e ouvido no processo de decisão dos rumos municipais, 

ativando sua cidadania política e socialmente, transforma a concepção de “educação 

com qualidade social” em um valor “político”, e concretiza o que foi previsto pelo 

legislador no artigo 1º da Constituição Federal Brasileira: “todo poder emana do 

povo” (AIETA, 2012, p. 198).  

A inserção da participação social nos municípios tende a possibilitar aos 

cidadãos experimentar os espaços urbanos, conhecê-los, para opinar e construir 

junto aos gestores os projetos políticos e educacionais que garantam seu 

desenvolvimento, conforme as diretrizes da Constituição Federal de 1988 e o 

Estatuto da Cidade, Lei Federal n° 10.257/2001 (AIETA, 2012, p. 198). 

Embasando-se nos princípios da cidade educadora, acredita-se na sugestão 

de um projeto neste sentido, que parta da Universidade, coordenado pela sua frente 

de inserção nos Conselhos Gestores e que siga o ordenamento jurídico já aprovado 

na área, possibilitando gerar políticas voltadas para a educação da cidade de Natal.   

A legislação apresenta diversos avanços neste sentido. A Constituição 

Federal dispõe em seu CAPÍTULO II - Da Política Urbana, Art. 182 que, “A política 

de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”. E a Lei nº 

10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 

Federal, estabelece em seu CAPÍTULO I - Diretrizes Gerais: 

 

Art. 1º Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei.  
Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da 
Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam 
o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do 
bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.  
Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 
seguintes diretrizes gerais:  
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à 
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, 
ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 
presentes e futuras gerações;  
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II – gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 
projetos de desenvolvimento urbano;  
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores 
da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse 
social; 
(...) (BRASIL, 2001, grifo nosso). 
 
 

Baseado no exposto, pode-se dizer que a legislação federal disponibiliza os 

instrumentos para o alcance de uma sociedade mais participativa e apta à 

construção de cidades que sejam fonte de educação para seus cidadãos, conforme 

a concepção das cidades educadoras. Afinal não são apenas as instituições de 

educação formais e as manifestações culturais que educam, a participação social e 

mudanças nas formas de se fazer e coordenar as políticas públicas, o planejamento 

urbano, as políticas ambientais e os meios de comunicação, igualmente 

proporcionam intenso aprendizado social, colaborando para o empoderamento dos 

cidadãos e para a educação cidadã. 

 

É, portanto, através desses marcos referenciais: pedagógico (educacionais), 
jurídicos (legais) e discursivos (comunicacionais) que as cidades passariam 
a se organizar no espaço cultural de aprendizagem – o grande espaço que 
se abre e onde os cidadãos podem gozar o Direito da Cidade, num 
movimento espacial e temporal que permite envolver a comunidade 
tornando-a “aprendente”. Isso implica, nos dizeres de Moacir Gadotti³º, falar 
de educação cidadã tal qual idealizada à Cidade Educadora, porque tratar 
do diálogo entre a escola e a cidade e os seus moradores é pensar a 
educação cidadã sem deixar de compreendê-la dentro da cidade 
participante, cidade “apropriada” pela população como parte da 
“apropriação” a que pertence (AIETA, 2012, p. 204). 
 
 

Seguindo a legislação federal e dando continuidade ao processo de 

organização dos espaços urbanos, o município de Natal estabeleceu seu Plano 

Diretor através da Lei Complementar nº 082, de 21 de junho de 2007 (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NATAL, 2007). Em seu Capítulo I dispõe sobre os objetivos e 

diretrizes: 

 

Art. 1º - O Plano Diretor da Cidade do Natal é o instrumento básico da 
política de desenvolvimento urbano sustentável do Município, bem como de 
orientação do desempenho dos agentes públicos e privados que atuam na 
produção e gestão do espaço urbano.  
Art. 2º - O Plano Diretor tem como objetivo o pleno desenvolvimento das 
funções sociais, e ambientais da cidade e da propriedade, garantindo um 
uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado do seu território, de 
forma a assegurar a todos os seus habitantes, condições de qualidade de 
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vida, bem - estar e segurança, conforme dispõem os artigos 118 e 119 da 
Lei Orgânica do Município do Natal.  
Art. 3º - Os critérios que asseguram o cumprimento dos objetivos expressos 
nos artigos 1º e 2º desta Lei, nos termos do art. 119 da Lei Orgânica do 
Município do Natal, são:  
I - a preservação, proteção e recuperação do meio - ambiente e da 
paisagem urbana, com vistas a garantir, além da manutenção equilibrada 
dos recursos naturais, qualidade de vida para os habitantes do Município, 
incentivo à atividade econômica sustentável e proteção ao patrimônio 
histórico e cultural da cidade;  
(...) 
VII - a participação do cidadão no processo de construção da cidade.  
VIII - a harmonização do uso da cidade para obtenção da qualidade de vida 
de seus habitantes, garantindo seu uso compatível com o desenvolvimento 
sustentável.  
Art. 4º - Para atingir tais objetivos, ficam estabelecidas as seguintes 
diretrizes:  
I - o uso e ocupação do solo serão submetidos à capacidade da 
infraestrutura urbana instalada, compatibilizando - a as condições do meio - 
ambiente, considerando - se áreas onde a ocupação pode ser intensificada 
e, outras, onde deve ser limitada;  
(...) 
XII - a criação de um sistema de planejamento, de modo a tornar 
participativa e democrática a gestão e aplicação deste Plano; 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2007, grifo nosso). 
 
 

Coaduna-se com esse propósito a assinatura em 28 de setembro de 2015 de 

um termo de Cooperação Técnica para a criação do Programa Natal Cidade 

Inteligente e Humana, realizado entre a Prefeitura de Natal e a UFRN. O objetivo do 

programa é promover a cooperação no conhecimento e inovação, por meio de ações 

integradas para o desenvolvimento de soluções urbanas inovadoras, como 

segurança pública, mobilidade urbana, turismo, saúde, educação, entre outras 

áreas. O Município passou a integrar o círculo mundial das discussões sobre o futuro 

das cidades que buscam na tecnologia as respostas aos crescentes problemas 

sociais, ao se engajar à Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, através 

da Secretaria Municipal de Planejamento (Sempla) e do Conselho Municipal de 

Ciência e Tecnologia (COMCIT), em parceria com o Instituto Metrópole Digital (IMD), 

da UFRN (PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2015).  

 

A Cidade Inteligente e Humana é aquela que utiliza as tecnologias 
disponíveis em favor do bem-estar e da melhoria da qualidade de vida das 
pessoas. Ela transforma as cidades digitais, incluindo as pessoas em um 
grande processo de co-criação com o setor público. Estes conceitos e as 
metodologias foram desenvolvidas pelo Professor-Doutor da Universidade 
de Aalto Helsinki (Finlândia), Álvaro de Oliveira, que é também o facilitador 
das conversas entre o Brasil e a União Europeia (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NATAL, 2016). 
.  
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Neste âmbito, como contribuição para as políticas públicas do Município, 

sugere-se a inserção do projeto já mencionado, com um plano de ação coordenado 

pelos representantes da UFRN nos conselhos gestores municipais, envolvendo os 

conhecimentos gerados na Academia. Planejamento esse que leve em consideração 

os princípios para uma educação da cidade e que pode partir de um diagnóstico 

traçado pelos conselheiros participantes dos diversos conselhos, em suas 

realidades, e através de estudo do Plano Diretor e do Plano Municipal de Educação, 

com consequente diálogo entre os pares em seus departamentos. Plano que siga na 

direção de soluções que cheguem ao Município em forma de ações possíveis de 

concretização, levadas pelos conselhos gestores, em cada área de atuação, como 

parte de um planejamento geral, construído em conjunto na Universidade.  

  



     
 
 
 

    92 

   

5 CONCLUSÃO  

 

Esta dissertação procurou traçar algumas características da representação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte junto ao Conselho de Educação do 

Município de Natal/RN, bem como de seu funcionamento, a fim de levantar as 

dificuldades enfrentadas nesta instância, além das possibilidades de contribuição 

para a democratização das políticas públicas no Município, a partir das prerrogativas 

de participação popular suscitadas pela Constituição Federal de 1988. 

Buscou-se, através da pesquisa, analisando a representação da UFRN no 

CME de Natal, compreender este espaço de atuação democrática que a sociedade 

civil dispõe para participar das políticas governamentais e, mais especificamente, o 

papel da Universidade neste contexto. 

Os conselhos gestores de políticas públicas municipais são espaços criados 

pelas gestões a partir das reinvindicações populares e servem para intermediação 

dos anseios da população diante das políticas a serem implementadas, mas 

carecem de pessoas preparadas e/ou disponíveis para enfrentarem essa jornada 

democrática. Sente-se que a população em geral não criou ainda uma cultura de 

participação nestas instâncias como pura prática de cidadania, quando se encontra 

assentos vagos nos conselhos, como no caso dos estudantes da Rede Municipal de 

Ensino que estava sem representação no período em que se iniciou esta pesquisa e, 

bem mais grave, da própria Universidade, que esteve por meses sem representação 

no CME de Natal/RN, durante 2014 e 2015.  

Esse aspecto de falta de ocupação das cadeiras pelos seus representantes 

pode implicar em limitações para que haja real interação entre a sociedade e o 

Município, além de demonstrar a falta de interesse/qualificação para tal. A população 

parece depositar exclusivamente no voto seus anseios por melhorias, confiando que 

os representantes eleitos trabalharão fielmente em prol da solução dos problemas e 

suprimento das necessidades coletivas. Além do mais, boa parte ainda não 

incorporou as possibilidades que lhes são oferecidas de participação direta para 

reivindicação de seus direitos. Até mesmo a parcela que tem conhecimento destas 

instâncias parece não se interessar, deixando de lado a oportunidade e entregando 

a outros esse papel, numa espécie de terceirização6 da responsabilidade social.     

                                                           
6
 Terceirização no sentido de confiar a terceiros a sua responsabilidade de participação. 
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Os participantes dos conselhos gestores precisam atuar, através de recursos 

pessoais e/ou coletivos, como protagonistas na construção das políticas públicas, 

para que estes espaços não se tornem apenas instâncias de legitimação das 

propostas governamentais. Os conselheiros precisam desenvolver habilidades de 

diálogo, negociação e de consenso, para a efetivação destes espaços democráticos, 

mas, para tanto, se fazem prementes a inovação e a criação de condições para a 

troca de ideia e experiências. Essa vivência potencializa as habilidades através das 

experiências cotidianas nos conselhos e nas organizações a que pertencem, 

proporcionando o crescimento pessoal e o empoderamento necessários para os 

embates e desafios da representação democrática. 

A preparação pessoal e de articulação coletiva de cada membro de um 

conselho gestor para os embates e deliberações que enfrentarão é uma questão 

primordial nessa discussão acerca da participação social. De nada contribuirá para o 

avanço das políticas sociais um membro que apenas comparece às reuniões e não 

demonstra um caráter de “gente emancipada, que se posiciona a partir da lógica da 

representação”, sem pontos de vista formalizados7 diante dos assuntos de interesse 

de sua comunidade, aspecto ao qual se refere o prof. Walter em sua entrevista.  

Estes pontos de vista são importantes, pois representarão os componentes de 

sua comunidade frente às discussões que serão travadas no jogo de interesses 

comuns numa esfera pública de participação social. Serão expostos e negociados 

de acordo com as explanações dos demais envolvidos nas deliberações, para criar a 

possibilidade de formalização de uma resposta que seja aceita pela maioria. 

Conforme preconiza Benhabib (2007, p. 69) quando afirma que a deliberação 

envolve um processo para essa formalização de posição, a partir das discussões e 

deliberações entre as partes, quer seja o cidadão, um grupo, movimentos ou 

organizações sociais, havendo um entrelaçamento de posições diferentes para se 

alcançar esse resultado aceito como vontade geral.  

A questão da construção da representação democrática apresenta um grande 

desafio, que, segundo as palavras de Miguel (2011, p. 28), “é permitir que indivíduos 

e grupos capazes de definir autonomamente seus interesses se vejam 

representados por agentes com os quais tenham identidade e capacidade de 

interlocução”. O autor não vê soluções fáceis para tal desafio, apenas o aponta e 

                                                           
7
 Ponto de vista que se refere à integralização das vontades do grupo que ele representa no 

conselho, ao qual se incube de defender. 
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afirma que dependerão de condições sociais mais propícias ao exercício da 

cidadania.  

Nesta perspectiva, levanta-se a questão de que tipo de representação está 

sendo indicada para tomar assento nestes colegiados. Saber de que forma estes 

membros são escolhidos e a partir de que articulação passam a fazer parte deste 

âmbito da participação social revelaria as reais dimensões desta representação. A 

pesquisa não avançou a este patamar, mas fica a indicação para possíveis estudos. 

Outro aspecto a ser considerado, segundo o prof. João Batista, é a falta de 

autonomia e de liberdade de expressão em determinadas situações no Conselho, 

demonstradas pela pressão exercida pelos representantes da Secretaria, denotando 

um viés político às suas deliberações, o que pode vir a restringir as suas ações.  

Sobre a representação da UFRN há muitos aspectos envolvidos, mas em 

primeiro lugar, questiona-se a própria legislação que originou esta cadeira no 

Conselho, direcionada ao Departamento de Educação, hoje Centro de Educação, e 

não à Academia como um todo, o que exclui a possibilidade de uma representação 

real e mais ampla da Instituição, reduzindo-se a apenas um de seus Centros.  

Em segundo lugar, a falta de discussões no referido Centro acerca de seu 

posicionamento frente às questões tratadas naquela instância acaba por restringir à 

opinião do membro titular de sua representação, a sua contribuição para a 

democratização e aprimoramento das politicas educacionais. A UFRN não está de 

fato interferindo nas decisões do CME de Natal/RN com a opinião formalizada a 

partir de uma definição entre seus professores e sim a partir da posição que o seu 

representante defende, enquanto professor da Instituição. Posição que pode ou não 

ser a que seria defendida em caso de deliberação entre seus pares. 

Por fim, considera-se a vacância da titularidade na cadeira do Conselho uma 

falta gravíssima, diante do que se busca em termos de avanços para a melhoria na 

educação básica no País.  Entende-se que a Universidade tem o compromisso de 

estar à frente nessa busca por novas conquistas e desenvolvimento social, e 

negligenciar a participação numa instância deliberativa de tamanha importância 

deixa muito a desejar no cumprimento de seu papel de protagonista diante da 

sociedade contemporânea.  

Depreende-se, através dos dados expostos, que se faz necessário maior 

compromisso e condições de participação dos membros da Universidade nestes 

espaços. Também há carência de fluxos e processos de compartilhamento de 
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saberes, para ampliar e efetivar a implantação de políticas públicas que promovam 

mais desenvolvimento e crescimento através da Educação. Sendo assim, entende-

se que a Universidade é capaz dessa promoção e precisa se utilizar de todas as 

ferramentas para esse alcance, inclusive com maior aproveitamento dos espaços de 

deliberação nos Conselhos Gestores. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Roteiro para entrevista com os professores do Centro de Educação da 

UFRN que já foram titulares da representação da UFRN junto ao Conselho de 

Educação do Município de Natal/RN: 

 

 ATUAÇÃO DO REPRESENTANTE: 

1 – Diante da oportunidade de participação da UFRN nas políticas de educação do 

Município de Natal/RN, através da representação junto ao Conselho Municipal de 

Educação, há algum tipo de deliberação ou questionamento nos colegiados da 

Universidade para embasar posições ou sugerir demandas?  

 

 

 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 

2 – As estruturas, física e organizacional, disponíveis para o funcionamento do 

Conselho são adequadas às necessidades do mesmo? 

 

3 – As deliberações e propostas advindas do Conselho são aceitas pela Secretaria 

de Educação do Município de Natal/RN? 

 

 

 DEMOCRACIA DELIBERATIVA 

5 – A atuação do Conselho nos moldes atuais corresponde aos anseios por uma 

prática de democracia deliberativa no setor público brasileiro? Há avanços nos 

resultados da aplicação desta forma de fazer política pública? 
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ANEXO B - Lei de criação do Conselho Municipal de Educação de Natal/RN: 
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ANEXO C - Lei que estabelecia o secretário de educação do Município como 

presidente do Conselho Municipal de Educação de Natal/RN: 
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ANEXO D – Resolução de Criação do CEDUC. 

RESOLUÇÃO No 009/2008-CONSUNI, de 01 de dezembro de 2008. 

   

                                 Aprova criação do Centro de Educação - CEDUC. 

   

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE faz 

saber que o Conselho Universitário - CONSUNI, usando das atribuições que lhe 

confere o artigo 14, inciso IX, do Estatuto da UFRN, 

CONSIDERANDO os termos das Resoluções no 122/2008-CONSEPE, de 05 

de agosto de 2008 e no 029/2008-CONSAD, de 21de agosto de 2008, 

CONSIDERANDO o que consta do processo no 23077.012116/2006-92, 

             

RESOLVE: 

Art. 1o Aprovar a criação do Centro de Educação - CEDUC, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, bem como do seu Regimento Interno, que 

é parte integrante desta Resolução. 

Art. 2o Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Reitoria, em Natal, 01 de dezembro de 2008. 

           

José Ivonildo do Rêgo 
REITOR 
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ANEXO E - Ofício encaminhando a indicação dos professores do Centro de 

Educação da UFRN para representação junto ao CME de Natal/RN, a partir de 2015: 

 

 
 



     
 
 
 

    110 

   

ANEXO F – Portaria de nomeação dos professores do Centro de Educação da 

UFRN para representação junto ao CME de Natal/RN, a partir de 2015: 

 

PORTARIA N.º 064/2015 – GP 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pelo artigo 55, incisos II e VI, da Lei Orgânica do Município de Natal, 

RESOLVE:  

Art. 1º - Designar, para compor o Conselho Municipal de Educação de Natal, 

vinculado à Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei nº 5.175, de 10 de 

abril de 2000, alterada pelas Leis nº 5.708, de 16 de janeiro de 2006 e 5.825, de 30 

de novembro de 2007, os seguintes profissionais, diante da vacância de titulares 

e/ou suplentes:  

I – Representantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN: Maria 

Cristina Leandro de Paiva – Titular. Tereza Régia de Medeiros – Suplente.  

II – Representantes do Fórum dos Gestores das Escolas Municipais de Natal – 

FOGEM: Rosaneide Lopes de Souza Trigueiro – Suplente.  

III – Representantes do Segmento de Pais com assento no Conselho Escolar: 

Lucimar Gomes da Silva – Titular. Andreza Andrade de Lima – Suplente.  

IV – Representantes do Segmento de Alunos com assento no Conselho Escolar: 

Jadson Kleber da Silva Araújo – Titular. Railson Allison Ferreira – Suplente.  

 

Art. 2º - Por força do art. 5º, §10º, 11 e 12, do Regimento Interno do Conselho 

Municipal de Educação, publicada no Diário Oficial do Município de 02 de setembro 

de 2010, os titulares e suplentes elencados no artigo anterior são designados para 

compor o Conselho até o final do mandato dos membros e/ou suplentes que 

sucederam.  

 

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Palácio Felipe Camarão, em Natal, 16 de outubro de 2015. 

 

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES 

Prefeito 


