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Democracia deliberativa X Conselhos Municipais de Educação: Aplicação de um modelo 

avaliativo ao Conselho Municipal de Educação de Parnamirim-RN 

RESUMO 

A evolução das teorias democráticas vem indicando uma tendência de abertura para a 

participação social, com a possibilidade de a população manifestar suas demandas de políticas 

públicas através de diversos meios, conforme demonstram os estudos de Held (1987) e 

Pateman (1992). Na democracia deliberativa, vertente mais moderna, indica-se a necessidade 

de espaços institucionalizados para a realização desta participação, como os Conselhos de 

Políticas Públicas ou os Planos Diretores, por exemplo. Nesse sentido, esta dissertação almeja 

verificar de que forma se dá o exercício da democracia deliberativa, em um nível local, 

através da avaliação do funcionamento de um desses instrumentos, no município de 

Parnamirim. Assim, o objetivo da presente pesquisa é compreender a atuação do Conselho 

Municipal de Educação de Parnamirim. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa aplicada, 

descritiva e de cunho qualitativo, por meio de um estudo de caso. A fim de proceder a análise 

do Conselho, foi utilizada a metodologia de avaliação proposta por Gonçalves et al (2012). A 

coleta de dados se deu através de pesquisa documental, de entrevistas estruturadas e da 

aplicação de questionários. Como resultado, observou-se que o conselho estudado possui 

atributos necessários à democracia deliberativa, como a alta interação, comunicação e 

confiança recíproca entre os membros do colegiado. Apesar de sua criação não advir de um 

movimento da comunidade, percebe-se um melhor funcionamento do conselho com o passar 

dos anos. Em contrapartida, carece de melhora no que se refere ao estabelecimento de metas e 

a dar meios de treinamento aos seus membros, possibilitando uma participação mais 

capacitada. Verifica-se ainda a necessidade de aproximação do conselho à população quando 

do levantamento das demandas educacionais do município. 

  

Palavras chave: Democracia Deliberativa. Participação Social. Conselho Municipal de 

Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deliberative democracy X Municipal Council of Education: Aplicattion of na evaluation 

model at Parnamirim-RN’s Municipal Council of Education 

ABSTRACT 

The evolution of democratic theories have indicated an opening tendency for social 

participation, with the possibility of the public express their demands for public policies 

through various media, as shown by the studies Held (1987) and Pateman (1992). In 

deliberative democracy, more modern aspect, it indicates the need for institutionalized spaces 

for the realization of this participation as the Public Policy Councils or master plans, for 

example. In this sense, this work aims to verify how it gives the exercise of deliberative 

democracy at a local level through the evaluation of the functioning of one of these 

instruments, in Parnamirim city. The objective of this research is to understand the role of the 

Parnamirim's Municipal Council of Education. Therefore, an applied research, descriptive and 

qualitative approach was developed, through a case study. In order to carry out analysis of the 

Council was used the evaluation methodology proposed by Gonçalves et al (2012). The data 

collection was carried out through desk research, structured interviews and questionnaires. As 

a result, it was observed that the studied board has attributes necessary for deliberative 

democracy, as the high interaction, communication and mutual trust between the collegiate 

members. Despite its creation does not come from a community movement, it is possible to 

see a better functioning of the board over the years. In contrast, lack of improvement with 

regard to setting goals and means to give training to its members, allowing a more qualified 

participation. It also notes the need to approach the council to the population when looking for 

the educational demands of the municipality. 

  

Keywords: Deliberative Democracy Social Participation. Municipal Council of Education.  
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INTRODUÇÃO 

Desde sua concepção, a democracia e o modo como as pessoas se relacionam através 

dela são dignos de estudo. A primeira forma contemporânea de aplicação deste modelo foi a 

democracia representativa. Aqui, os cidadãos escolhem aqueles indivíduos que se mostram 

mais qualificados a ocupar o cargo político, representando os eleitores e seus interesses. Pela 

forma como está baseado seu processo eleitoral, acaba tendo uma grande dependência dos 

partidos políticos. Idealizada por Schumpeter (1961), a maneira representativa da democracia, 

também conhecida por competitiva ou procedimental, aponta um caminho que vai de encontro 

à própria definição de democracia, uma vez que limita a participação basicamente ao 

exercício do voto, enquanto o poder fica nas mãos das elites minoritárias.  

Buscando combater tal limitação, outra vertente democrática passa a se fortalecer com 

o passar dos anos, a partir da década de 1960, voltando-se para uma maior abertura das 

organizações públicas e a possibilidade de participação dos cidadãos. Em decorrência da falta 

de legitimidade dos partidos políticos e contrapondo-se à ideia da democracia representativa, 

em que apenas se elege os líderes políticos, a democracia participativa busca inserir, tanto no 

processo decisório das políticas públicas, como também nos meios de controle sobre o 

Estado, aqueles que receberão as benesses do que fora implementado. 

Dessa forma, as decisões tendem a ser tomadas de acordo com a maioria e, 

consequentemente, melhor aceitas pelas comunidades, resultando em um sentimento de 

pertencimento do indivíduo com o lugar onde mora (PATEMAN, 1992). Além disso, gera 

reflexos institucionais, já que os órgãos devem estar mais abertos, não só para a participação, 

mas também para o aprendizado obtido a partir desse relacionamento. 

Como uma forma de fortalecimento da democracia participativa, duas novas formas de 

conceber a democracia surgem nos anos 1990: a deliberativa e a associativa. Como ponto 

consoante, estas três buscam introduzir os cidadãos na gestão pública. Além disso, nenhuma 

delas objetiva substituir a democracia representativa, mas sim fornecer subsídios de 

participação e cidadania ao Estado democrático vigente. 

Na democracia deliberativa fazem-se necessários espaços reais para que haja 

discussões e que os cidadãos exerçam sua participação. Através de órgãos ou instituições para 

fins participativos, capazes de anular possíveis obstáculos e de dar livre e legitima 

continuidade da participação, as políticas públicas devem ser originárias dos debates 

fomentados em espaços dedicados para este fim (COHEN, 1989). 

A mesma ideia que emana da democracia deliberativa se aplica na democracia 

associativa. No entanto, aqui o foco deixa de ser o cidadão e passa a ser a associação. Apesar 
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do risco de práticas clientelistas ou da particularização de interesses, as associações 

desenvolvem em seus componentes “competências, autoconfiança e um conjunto mais amplo 

de interesses” (COHEN e ROGERS, 1995, p. 43 apud ALMEIDA, 2006), exercendo, assim, 

um poder educativo junto aos cidadãos. 

Pode-se dizer, portanto, que originando-se das limitações da vertente representativa da 

democracia, houve um processo de aproximação entre a sociedade civil e a administração 

pública, através do postulado das novas correntes democráticas. A esse respeito, Gomes 

(2015, p. 897) conclui que o  

fraco desempenho social, político e econômico de vários regimes democráticos [em 

sua ordem representativa], fortalecem a defesa de modelos democráticos 

alternativos, como a democracia direta e outras formas de envolvimento da 

sociedade, que visam ao aprofundamento do conteúdo democrático e à ampliação, 

além do político, dos âmbitos sob deliberação popular. Os conselhos gestores, por 

exemplo, com o envolvimento direto da sociedade civil na gestão das políticas 

públicas, representam uma resposta ou uma alternativa a esse sistema representativo 

clássico 

No Brasil, a figura dos conselhos gestores de políticas públicas emerge após o período 

de redemocratização (assim como os Planos Diretores e Orçamentos Participativos), como 

uma das formas de abertura institucional à participação dos movimentos populares, bastante 

relevantes no processo de transição democrática. Estas instituições têm como característica a 

“proposição da discussão entre os membros de diversos setores da sociedade, a fim de 

produzirem respostas às demandas dos mais diversos grupos sociais” (GUIMARÃES, 2008, 

p. 64).  

Os conselhos de políticas públicas podem ser entendidos, portanto, como espaços 

públicos que propiciam o debate entre cidadãos, de variados segmentos da comunidade, em 

torno de um setor de política pública específico. Lubambo e Coutinho (2004, p. 63) 

complementam, indicando que nesse processo há 

o fortalecimento dos mecanismos de controle de política setorial, mediante a criação 

de instâncias de deliberação e consulta que aglutinam representantes dos interesses 

diretamente envolvidos, como também de entidades da sociedade civil, provedores 

de serviços e clientelas. 

Com o processo de municipalização que ocorreu no Brasil, também decorrente do 

período de redemocratização e da nova Constituição Federal, setores de grande relevância e 

impacto sobre a população, como saúde e educação, passaram a ter suas políticas públicas sob 

a responsabilidade dos municípios. Consequentemente, houve um progressivo aumento no 

número de conselhos setoriais. No caso específico da educação, os conselhos municipais 

estavam presentes em aproximadamente 68% dos municípios brasileiros em 2006, passando 

para 87% no ano de 2014 (IBGE, 2014). Monlevade (2004, p. 34) complementa a ideia de que 
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é necessária uma aproximação entre os vários segmentos da sociedade, sobretudo neste setor, 

ao aduzir que “a educação, mais do que outras tarefas da sociedade, é uma ação coletiva, em 

que necessariamente todos estão envolvidos”. 

Para o desenvolvimento da democracia deliberativa, portanto, é de fundamental 

importância a participação da população, fazendo-se presente nas decisões tomadas e nos 

rumos das políticas públicas setoriais. Quanto às políticas educacionais, o Relatório para a 

UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI (1998, p. 55), além 

de apontar a necessidade de diálogo entre a comunidade local (pais, órgãos diretivos das 

escolas e professores) e as autoridades oficiais, visando o desenvolvimento de políticas 

públicas, indica que 

Qualquer política de educação deve estar à altura de enfrentar um desafio essencial, 

que consiste em fazer desta reivindicação legítima um fator de coesão social. É 

importante, sobretudo, fazer com que cada um se possa situar no seio da 

comunidade a que pertencem primariamente, a maior parte das vezes, em nível local. 

No entanto, para que tais reivindicações se concretizem e o diálogo que se espera 

possa ser observado nos espaços deliberativos, há uma série de fatores que podem 

potencializar ou restringir essa comunicação. A partir disso, surge a inquietação de observar 

de que forma os conselhos têm atuado e quais elementos podem ser entendidos como 

impeditivos de uma melhor participação. 

Buscando preencher esta lacuna, Gonçalves et al (2012) desenvolveram uma 

metodologia de avaliação para os conselhos municipais, sendo originariamente direcionado 

para a área da saúde. O objetivo do referido estudo é entender quais as limitações que os 

conselhos apresentam, a partir da análise de oito indicadores, determinantes da gestão 

participativa: implantação, avaliação das necessidades, liderança, gestão dos recursos, 

processo decisório, comunicação, influência/interação entre os conselheiros e as metas de 

desempenho e treinamento dos integrantes. 

Os autores estabeleceram como parâmetro de resultados para cada um destes 

indicadores uma escala de quatro níveis, quais sejam: ampla, aberta, média e restrita – em que 

ampla apresenta melhores condições para participação e restrita, condições menos favoráveis.  

A partir disso, seria possível examinar o desempenho da participação em um dado conselho, 

bem como inferir quais aspectos apresentam necessidade de melhora. 

Dessa forma, com o propósito de compreender o funcionamento e atuação de um 

conselho de políticas públicas e de aferir se há possibilidade de replicar o modelo de avaliação 

citado em outros cenários, a presente pesquisa desenvolveu um estudo de caso no município 

de Parnamirim, situado na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte.  
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Especificamente, o objeto analisado foi o Conselho Municipal de Educação, em razão 

da relevância das políticas públicas deste setor. Como Monlevade (2004, p. 34) infere,  

embora, em tese, a educação seja uma tarefa da comunidade ou da sociedade como 

um todo, e a escola possa ser regida por um grupo privado, historicamente ela é 

assumida pelo poder público, pelas autoridades que representam o estado. Ela 

constitui uma política. 

Ademais, abre-se a possibilidade de aplicação do modelo em um setor diferente 

daquele para o qual foi proposto de maneira inicial. Logo, fizeram-se necessárias adequações 

contextuais, de forma a envolver o modelo nos temas do setor educacional.  

A escolha do município, por sua vez, foi feita em razão dos bons números 

apresentados pela gestão municipal parnamirinense, em diversas áreas, desde indicadores 

sociais a taxas referentes à infraestrutura da cidade. Nesse aspecto, destaca-se a posição de 

destaque no IDH – Índice de Desenvolvimento Humano e no IDEB – Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica, estando classificado como o melhor do Rio Grande do 

Norte em ambos.  

Considerando este quadro, o interesse em identificar a aderência do modelo à atuação 

do Conselho Municipal de Educação, bem como avaliar o funcionamento deste enquanto 

instituição deliberativa formal, esta pesquisa visou responder a seguinte questão: como se dá a 

atuação do Conselho Municipal de Educação de Parnamirim à luz do modelo de avaliação 

proposto por Gonçalves et al (2012)? 

Assim, a partir do problema apresentado, o objetivo geral foi o de compreender a 

atuação do Conselho Municipal de Educação de Parnamirim a partir do modelo de avaliação 

de Gonçalves et al (2012). 

Os objetivos específicos foram: 

a) Caracterizar como se deu a implantação do Conselho Municipal de Educação de 

Parnamirim, observando a presença das organizações comunitárias neste processo. 

b) Examinar que atores interveem no levantamento das demandas educacionais e em que 

medida a comunidade participa deste diagnóstico. 

c) Averiguar que tipo de liderança é desenvolvida no Conselho Municipal de Educação de 

Parnamirim. 

d) Analisar como o Conselho Municipal de Educação de Parnamirim atua quanto ao 

gerenciamento dos recursos da educação e em que medida a comunidade auxilia. 

e) Identificar a participação da comunidade nas decisões do Conselho Municipal de 

Educação de Parnamirim e determinar se dados disponíveis são adequados para as 

tomadas de decisão. 
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f) Caracterizar o fluxo de informações dentro do Conselho Municipal de Educação de 

Parnamirim e a comunicação destas informações entre os participantes. 

g) Caracterizar o volume de interação entre os componentes do Conselho Municipal de 

Educação de Parnamirim e identificar a existência de cooperação e trabalho em equipe. 

h) Caracterizar o nível de metas de desempenho estabelecidos pelo Conselho Municipal de 

Educação de Parnamirim, bem como se são oferecidos meios de capacitação para seus 

membros. 

As políticas públicas e a forma como as demandas populacionais são entendidas pelos 

agentes públicos – para a formulação de políticas – constituem uma problemática que diz 

respeito a toda a sociedade. Assim, de maneira inicial, justifica-se a importância deste estudo 

para as pesquisas desenvolvidas nesta temática. É de suma relevância o entendimento dos 

mecanismos de construção e levantamento das demandas sociais. Nesse contexto, Gadotti 

(2000) complementa: 

O CME [Conselho Municipal de Educação] permite a participação da sociedade na 
fixação dos rumos da educação [...] 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. 

É notório também que a herança do regime militar brasileiro instaurou um Estado 

bastante centralizado, em que a participação popular e os movimentos sociais foram 

duramente reprimidos por anos. Assim, houve um enfraquecimento do papel político do povo 

e um fortalecimento da autoridade política. Por outro lado, desde que a Constituição de 1988 

foi promulgada, há um crescente debate e aumento da democratização, no que concerne tanto 

ao processo eleitoral (com o retorno da própria democracia), quanto aos métodos de 

participação da população.  

Assim, os conselhos municipais representam, ao menos em termos legais, um avanço 

no processo de democratização das políticas públicas, ao permitir o diálogo entre os diversos 

segmentos da sociedade. De forma mais genérica, almejou-se aqui avaliar, através do modelo 

proposto, de que forma o Conselho Municipal de Educação de Parnamirim está atuando e 

desenvolvendo a democracia deliberativa no contexto local. Pereira e Oliveira (2011, p. 655), 

realçam a importância de pesquisas com este perfil, ao afirmarem: 

Contrastando com a história da administração da educação, marcada por uma 

tradição de cunho fortemente centralizador, os Conselhos de Educação assumem 

importante papel no processo de constituição dos sistemas educacionais brasileiros, 

devendo, em sua dinâmica política, ultrapassar o setor educacional e se constituírem 
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em órgãos de união entre o Estado e a sociedade de modo a democratizar a política 

educacional. 

Outrossim, almeja-se despertar na academia o interesse acerca das temáticas da 

participação popular, da democracia e da gestão participativa, gerando novas produções a 

este respeito. A propagação de estudos nesta área é vital para o desenvolvimento da 

democracia, tornando possíveis novas formas de acesso da população na gestão pública, 

seja por meio de espaços deliberativos institucionalizados ou não. 

Além disso, nenhum dos trabalhos elencados faz utilização do modelo de avaliação de 

conselhos desenvolvido por Gonçalves et al (2012), tido como aqui como referência. Uma vez 

que seja comprovada a aplicabilidade desta metodologia no presente estudo de caso, 

certamente será uma contribuição acadêmica relevante, capaz de fomentar novas pesquisas na 

área. É importante frisar ainda que foi alterado o setor do conselho municipal estudado 

(originalmente, o modelo foi desenvolvido para a área da saúde, sendo agora utilizado para o 

setor educacional), o que confere um caráter ainda mais genérico para o estudo proposto por 

Gonçalves et al (2012). 

Dessa forma, a presente dissertação está dividida em quatro capítulos, contendo desde 

a construção teórica até a análise dos resultados observados na avaliação do Conselho 

Municipal de Educação de Parnamirim. No primeiro deles serão apresentadas as correntes 

democráticas contemporâneas, indicando o desenvolvimento teórico de cada uma e as suas 

caraterísticas. No capítulo dois, os mecanismos de exercício da democracia deliberativa serão 

brevemente analisados, conferindo maior ênfase aos conselhos de políticas públicas. O 

capítulo três apresenta o percurso metodológico tomado por esta dissertação, sob os aspectos 

de coleta de dados, definição da amostra e interpretação dos dados. O quarto capítulo, por fim, 

indicará a avaliação realizada no conselho em referência e a análise dos resultados obtidos.
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1 TEORIAS DEMOCRÁTICAS 

Antes de se tornar possível entender o que é um Conselho ou mesmo a análise de seu 

funcionamento em um caso concreto, como se almeja, faz-se necessário compreender de que 

maneira a democracia e seus diferentes modelos interagem nesse processo. Ora, sendo este 

contexto o pano de fundo de toda a estrutura que se pretende estudar nessa pesquisa, é de 

fundamental importância que seja abordada a evolução da discussão teórica sobre os vieses 

contemporâneos da democracia. 

Como é sabido, a democracia tem origem na Grécia antiga e seu significado – governo 

do povo, a partir de “demos” (povo) e “kratos” (poder) – traz consigo a ideia de participação 

direta. Held (1987, p. 16) caracteriza a Grécia e, especialmente Atenas, como  

uma comunidade na qual todos os cidadãos poderiam e na verdade deveriam 

participar da criação e manutenção da vida em comum. Formalmente, os cidadãos 

não enfrentavam qualquer obstáculo ao envolvimento nos assuntos públicos com 

base em posição ou riqueza  

A partir dessa assertiva, três pontos de discussão acerca da democracia ateniense 

podem ser destacados. O primeiro deles é o fato de os cidadãos da época terem envolvimento 

direto com tudo que fosse relacionado à sua cidade. Nesse sentido, seria possível a harmonia 

entre governantes e governados, que, a bem da verdade, formariam um corpo só, indissolúvel, 

responsável pela manutenção da paz e do bem-estar dos cidadãos. Ou seja, as leis e 

regimentos que guiavam o Estado eram aqueles feitos pelos cidadãos. Dessa ideia, extrai-se o 

segundo ponto. 

De fato, a democracia clássica de Atenas denota condições e capacidades iguais para 

todos os cidadãos, independentemente de poder econômico, ou de ser um cidadão comum ou 

funcionário público (que eram escolhidos das mais variadas formas e para mandatos curtos). 

No entanto, o principal problema aqui são as características dessa cidadania: basicamente, 

homens com mais de vinte anos e origem puramente ateniense. Ou seja, nesse arcabouço de 

igualdade democrática e de distribuição de poder paritário a todos envolvidos na gestão da 

polis, um grande número de pessoas – que viriam a ser diretamente atingidas pelas decisões 

dos considerados cidadãos – permanecia alheio e sem poder de voz. Dessa maneira, mulheres, 

imigrantes e, sobretudo, escravos tinham suas vidas nas mãos de um grupo seleto de homens, 

em um processo que Held (1987) denomina de “tirania dos cidadãos”. 

Por fim, alguns aspectos da sociedade daquela época faziam com que fosse possível a 

participação, como mencionado na citação acima. Todos eles possuem inclinação na direção 
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de permitir aos cidadãos esse efetivo envolvimento. Primeiro, as cidades-estados
1
 eram 

pequenas e, por conseguinte, com populações pouco numerosas, o que garantia uma 

capacidade de organização e diálogo mais equilibrada. Em segundo lugar, a organização 

escravocrata e patriarcal da sociedade, fomentava o tempo necessário para o que os cidadãos 

se dedicassem às práticas democráticas, já que não possuíam tantas responsabilidades 

profissionais ou domésticas como preocupação. 

Apesar de vista com bons olhos por filósofos como Aristóteles, a forma de democracia 

executada em Atenas não era unanimidade entre os pensadores da época. Nesse sentido, 

Platão, em sua obra A República, escrita há algo em torno de vinte e cinco séculos atrás, já 

questiona, de acordo com Held (1987), um dos cernes da discussão contemporânea de 

democracia: o poder dado a todos os cidadãos, de forma igualitária. Platão enxerga, na 

verdade, a necessidade de especialistas capazes de gerir de maneira profissional a coisa 

pública, considerando o cidadão médio como incapaz de compreender as complexidades 

envolvidas nesse processo. Além disso, o filósofo percebe esse homem comum como 

egocêntrico, e que não teria condições de pensar num bem coletivo, deixando de dar 

preferência aos seus interesses particulares. 

Conforme Held (1987) indica, o próprio Platão, em obras posteriores como O político 

e as leis, reconhece a impossibilidade de desenvolver uma democracia completamente 

desprendida do envolvimento popular. Dessa forma, apresenta um esboço de modelo que 

prevê o equilíbrio entre a administração especializada e a participação social na gestão 

pública. 

Tanto o desenvolvimento clássico da democracia, quanto a discussão – 

exponencialmente reforçada por Platão – sobre sua legitimidade e aberturas à população 

tomam novo fôlego séculos depois. No período final da Idade Média, começam a surgir 

movimentos teóricos e conceituais para um novo regime político. 

É a partir desse debate que surgem as vertentes contemporâneas da democracia. 

Assim, considerando a estrutura organizacional e as formas de acesso da população à gestão 

da máquina pública, serão analisadas as diferentes formas contemporâneas da democracia, 

que têm seu início com o modelo representativo, desenvolve-se com a versão participativa, e 

alcança o formato conhecido como deliberativo, tido como corrente de referência para o 

desenvolvimento deste estudo. Com isso, as seções seguintes têm como objetivo apresentar, 

                                            
1
 Quando se fala da democracia grega, Atenas é o maior expoente e por isso muitas vezes direciona-

se diretamente a ela. No entanto, as características mais gerais aplicam-se às demais cidades-
estados. 
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de forma sucinta, as principais características de cada modelo, indicando sua origem, estrutura 

e influência no contexto social. 

 

1.1 DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 

Como referenciais teóricos para explanar a origem e o desenvolvimento da democracia 

representativa, serão utilizados predominantemente os escritos de David Held (1987) e Carole 

Pateman
2
 (1992). Esses autores percorrem um caminho de desenvolvimento teórico lógico e 

temporal, mostrando como o conceito democrático foi abordado e aperfeiçoado por diversos 

estudiosos da área ao longo do tempo. 

Dito isso, é possível inferir que a democracia representativa, postulada por Jeremy 

Bentham e James Mill, Joseph Schumpeter (1961) e Norberto Bobbio (2000), teve, na 

verdade, o início do seu desenvolvimento séculos antes, justamente com os teóricos que 

buscavam a substituição do Estado Absolutista como ordem vigente. Serão elencadas a seguir 

as contribuições que Nicolau Maquiavel (1469-1527), Thomas Hobbes (1588-1679), John 

Locke (1632-1755) e Montesquieu (1689-1755) deram à formação democrática 

contemporânea. 

Com o declínio das democracias clássicas, esta forma de governo passou a não ser 

mais considerada como relevante, até em razão da ordem como o Estado estava organizado. 

Mesmo Nicolau Maquiavel, que foi o primeiro destes estudiosos a retomar o ideal 

democrático, não via a democracia como essencial para a vida pública. Inclusive, realça que a 

democracia ateniense chegou ao fim graças à sua incapacidade de se proteger da arrogância 

da classe alta e da apatia do restante da população. 

Maquiavel aponta em suas principais obras – O príncipe e, sobretudo, em Comentários 

Sobre a Primeira Década de Tito Lívio – que um modelo ideal de Estado seria um misto, 

envolvendo monarquia, aristocracia e democracia, com características híbridas de cada uma 

dessas formas. A principal fonte para essa assertiva é empírica: a continuidade e tempo de 

duração do governo de Roma. 

A partir dessa concepção, Maquiavel desenvolve um pensamento calcado na 

supremacia do Estado em detrimento à individualidade do cidadão. Baseado na realidade 

                                            
2
 Embora Pateman seja uma das principais idealizadoras da democracia participativa, ela traz em 

seus estudos apontamentos históricos de grande valor para a elucidação que se pretende nesta 
seção. 
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romana, ele entendia como impossível a liberdade total dos indivíduos, tornando-se marcada a 

“necessidade do déspota esclarecido para impor sua visão do Estado e da sociedade e para 

criar a possibilidade de ordem e harmonia” (HELD, 1987, p. 43). 

A forma de governo defendida por Maquiavel, portanto, não defende as liberdades 

individuais de cada um, mas sim a possibilidade de qualquer cidadão estar envolto em um 

Estado que lhe conferisse segurança e estabilidade. É imperativo destacar que, novamente, a 

ideia de cidadania aqui desenvolvida era um tanto quanto restritiva, excluindo mulheres, 

imigrantes e servos. 

Influenciado por Maquiavel, como cita Held (1987), Thomas Hobbes desenvolve sua 

obra buscando entender como indivíduos com interesses particulares podem unir-se e atuar 

em cooperação e num mesmo sentido. Hobbes tem um entendimento de que as pessoas são 

sempre motivadas por seus próprios desejos e a consecução de mais poder e melhores 

posições na sociedade. Daí surge a pergunta: até que ponto os cidadãos conseguem conviver 

colocando suas individualidades em segundo plano e ofertando plenos poderes sobre sua vida 

ao Estado? 

A resposta encontrada por Hobbes é o contrato social: uma situação em que todos os 

indivíduos repassam seus direitos a um único poder soberano, capaz de gerir esses mesmos 

indivíduos com legitimidade, já que é uma representação dessa sociedade. Conforme Held 

(1987, p. 45) infere, o conceito de Hobbes indica que: 

se os indivíduos abrirem mão de seus direitos transferindo-os para uma poderosa 

autoridade que possa forçá-los a manter suas promessas e tratados, uma esfera 

privada e pública, uma sociedade e um estado eficiente e legítimos podem ser 

formados. 

Embora sob alguns aspectos as teorias de Hobbes possam ser classificada como 

antiliberal, Held (1987) afirma que os novos pensamentos que ele traz para a realidade, como 

forma de confronto ao sistema absolutista, findam compondo a tradição liberal. Importante 

frisar que, nesse contexto, o liberalismo não se coincide, ainda, com aquele de Adam Smith, 

com fortes traços econômicos, mas é, na verdade, uma “tentativa de defender os valores de 

liberdade de escolha, razão e tolerância diante da tirania do sistema absolutista” (HELD, 

1987) 

Chauí (2000) diverge do entendimento de Held (1987), que vê em Hobbes uma 

espécie de transição, precursora da tradição liberal. Chauí (2000, p. 518) indica que, para 

Hobbes,  

o soberano pode ser um rei, um grupo de aristocratas ou uma assembleia 

democrática. O fundamental não é o número de governantes, mas a determinação de 

quem possui o poder ou a soberania. Esta pertence de modo absoluto ao Estado, que, 



    17 
 

por meio das instituições públicas, tem o poder para promulgar e aplicar as leis, 

definir e garantir a propriedade privada e exigir obediência incondicional dos 

governados, desde que respeite dois direitos naturais intransferíveis: o direito à vida 

e à paz, pois foi por eles que o soberano foi criado. O soberano detém a espada e a 

lei; os governados, a vida e a propriedade dos bens. 

Fica claro que, na visão de Chauí (2000), não está disponível ao cidadão a liberdade de 

expressão, escolha ou razão, mas apenas o direito à vida. Vai de encontro, portanto, à ideia de 

que há um período transacional do absolutismo para o liberalismo respaldado por Hobbes. Por 

outro lado, há um consenso, não apenas entre Held e Chauí, mas entre os demais teóricos, da 

importância de John Locke para o liberalismo.  

Locke questiona Hobbes no que tange a passividade do indivíduo sob a tutela do 

Estado. Segundo sua concepção, o poder conferido deve ser suficiente apenas para a 

manutenção dos direitos individuais, como segurança, paz e liberdade. Assim, com a assunção 

do contrato social, os indivíduos fazem da convivência política um meio para atingir seus 

objetivos individuais. Dentre outras características do estado liberal almejado por Locke, 

Chauí (2000, p. 520) aponta:  

garantir o direito natural de propriedade, sem interferir na vida econômica, pois, não 

tendo instituído a propriedade, o Estado não tem poder para nela interferir. Donde a 
ideia de liberalismo, isto é, o Estado deve respeitar a liberdade econômica dos 

proprietários privados, deixando que façam as regras e as normas das atividades 

econômicas; [...]o Estado tem o direito de legislar, permitir e proibir tudo quanto 

pertença à esfera da vida pública, mas não tem o direito de intervir sobre a 

consciência dos governados. O Estado deve garantir a liberdade de consciência, isto 

é, a liberdade de pensamento de todos os governados e só poderá exercer censura 

nos casos em que se emitam opiniões sediciosas que ponham em risco o próprio 

Estado. 

Diferente do que fora estipulado por Hobbes, essa forma de ordenamento social retira 

o foco do Estado e o repasse aos indivíduos. Ora, com o contrato social, poderes individuais 

são transferidos ao Estado, com a compensação que este garanta aquilo que lhe foi atribuído: 

segurança, paz e liberdade. É justamente essa garantia de liberdade que caracteriza o foco nos 

indivíduos. 

Com todo esse arcabouço teórico já lançado, entra em cena Charles-Louis de 

Secondat, o Barão de Montesquieu, que chegou mais próximo de atribuir um caráter 

procedimental à democracia. Mais uma vez, o que se buscava era uma forma de combate ao 

estado absolutista. No caso de Montesquieu, a França sob o reinado de Luís XIV.  

Seguindo a mesma linha dos autores anteriores, Montesquieu (2001, p. 25) retira o 

cerne da discussão da democracia do Estado e o aplica ao conjunto dos cidadãos, o que pode 

se depreender de sua assertiva:  

Quando o povo possui o poder supremo, isso é chamado de democracia. Quando o 

poder supremo é apresentado nas mãos de uma parte do povo, então é uma 
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aristocracia. Em uma democracia as pessoas são, em alguns aspectos, o soberano, e 

em outros, o assunto (tradução nossa). 

Montesquieu procurava meios de promover a liberdade individual, que seria atingida 

através da garantia dos direitos dos cidadãos (que permanecem sendo apenas os homens 

adultos – agora com a condição de que sejam donos de propriedades). Como Held (1987, p. 

51) afirma, Montesquieu “defendia urgentemente a ideia de uma sociedade na qual as 

capacidades e energias dos indivíduos tivessem livre curso sabendo que interesses nascidos na 

esfera privada seriam protegidos”. 

Outra preocupação central observada nos escritos de Montesquieu era com formas de 

impossibilitar corrupção e abusos dos governantes. E foi a partir dela que se desenvolveu a 

ideia da separação dos poderes, que fora tangenciada tanto por Maquiavel, quanto por Locke, 

mas não havia sido tão bem elaborada como agora. Dessa maneira, as formas de defesa do 

Estado deixaram de ser leis naturais (divinas) ou mesmo o contrato social, e passou a ser uma 

estrutura bem definida: quando o responsável por um dos poderes tentasse agir de forma a 

prejudicar o Estado, os representantes dos outros poderes teriam o direito de fiscalizá-lo e 

puni-lo, de forma legitima e institucionalizada. 

A junção dos conhecimentos destes quatro pensadores (Maquiavel, Hobbes, Locke e 

Montesquieu) formou o alicerce para que os teóricos contemporâneos pudessem estabelecer 

de forma concreta como se desenvolveria a democracia representativa em todas as suas 

variáveis. 

Além desses renomados autores, são de extrema importância também os estudos de 

Jeremy Bentham e James Mill. Apesar de possuírem um enfoque maior sobre os arranjos 

institucionais da teoria democrática, eles compartilhavam das ideias de pensadores de outras 

épocas, como Platão e Hobbes, que viam os seres humanos como egoístas e sempre movidos 

por interesses particulares, e daí emergia uma grande preocupação. 

Ora, sendo governantes e governados da mesma natureza (egocêntrica), aqueles 

poderiam ficar tentados a praticar atos de corrupção. Para isso, o Estado precisaria de alguma 

proteção, que seriam justamente os seus cidadãos. De acordo com Pateman (1992, p. 32),  

para Bentham e Mill, portanto, a participação tinha uma função apenas protetora; 
assegurava proteção aos interesses privados de cada cidadão sendo o interesse 

universal uma mera soma do interesses individuais. 

Ou seja, de Maquiavel à Bentham e Mill, foram elencados uma série de autores de 

destaque acerca da teoria democrática e foi consensual entre eles que a democracia e a 

participação popular são elementos que não se conjugam – mesmo quando a unem, no caso de 

Bentham e Mill, o fazem em situações pontuais e como medida extrema. 
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É justamente nesse contexto que entra em cena aquele que é considerado o maior 

responsável pelo entendimento de democracia representativa como é conhecida hoje: Joseph 

Schumpeter. O conceito de democracia desenvolvido por Schumpeter (1961), que viria a ser 

considerada a versão hegemônica durante anos, está amplamente amparado no que os autores 

acima citados desenvolveram séculos antes. Além disso, como forma de justificar sua 

conceituação, seu texto é sempre marcado por retomadas empíricas, desenvolvendo análise 

das estruturas reais de funcionamento. 

Primeiramente, faz-se necessário apontar, com as palavras do próprio autor, o que 

significa a democracia representativa em sua visão: “o método democrático é um sistema 

institucional, para a tomada de decisões políticas, no qual o indivíduo adquire o poder de 

decidir mediante uma luta competitiva pelos votos do eleitor” (SCHUMPETER, 1961, p. 

328).A partir daqui, Schumpeter (1961) passa a elaborar comentários que esclarecem o 

porquê da construção do modelo democrático como sugerido, quais sejam: 

1. Schumpeter (1961) afirma que, como o foco agora recai no sistema 

institucional que é a democracia, ou seja, o modus procedendi, torna-se possível distinguir o 

que de fato é o modelo democrático em relação aos demais. 

2. Lembra que, como mencionado, abre-se espaço para a disputa competitiva pela 

liderança. Schumpeter (1961) realça esse aspecto em sua teoria, ratificando o papel vital das 

lideranças e lembrando como estas não eram valorizadas na teórica clássica. 

3. As vontades coletivas autênticas não deixaram de ser atendidas. Ele lembra 

que, historicamente, esses anseios populares não são atendidos de maneira direta. Ao 

contrário, são sempre feitas através de um líder, que agora passa a ter papel destacado. 

4. A luta pela liderança pode se originar das mais variadas formas (muitas delas 

por meios escusos). Da maneira como está estruturado, com a concorrência livre pelo voto 

livre, o modelo democrático pode ser aplicado em qualquer sociedade, independentemente do 

tamanho. 

5. No que tange a liberdade individual, indica que a máxima do “poder votar e 

poder ser votado” é suficiente, já que qualquer indivíduo pode concorrer. Lembra, aliás, que, 

mesmo que o candidato não seja eleito, ampliará sua liberdade de expressão. 

6. Schumpeter (1961) afirma que cabe ao povo votar, mas também dissolver os 

seus representantes. No entanto, ele relembra que os cidadãos não acompanham os eleitos e, 

por isso, não fazem uso de tal instrumento. Apesar de o autor não citar diretamente, cabe 

nesse ponto, sob certo aspecto, os mecanismos de proteção ao Estado desenvolvidos por 
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Bentham e Mill – em casos de corrupção ou prejuízo ao Estado, é sancionada a perda do 

mandato do representante. 

7. Quanto aos ideais de participação popular, Schumpeter (1961, p. 331) refuta a 

noção que vem da doutrina clássica da democracia, afirmando:  

Quem quer que aceite a doutrina clássica da democracia e, em consequência, 

acredite que o método democrático deve permitir que os assuntos sejam decididos e 

a política formulada de acordo com a vontade do povo, não pode negar que, mesmo 

que essa vontade fosse inegavelmente real e definida, a decisão por simples maioria 

em muitos casos deturparia e jamais executaria esses desejos. Evidentemente, a 

vontade da maioria é apenas a vontade da maioria e não a vontade do povo.  

A partir dessa concepção sobre a participação e dos demais pontos elencados, a 

democracia desenvolvida por Schumpeter (1961) pode ser vista, segundo Monteiro et al 

(2015, p. 160) como aquela em que 

os cidadãos ou a comunidade [...] têm um envolvimento político mínimo, 
representado pelo ato de votar nos pleitos eleitorais, participar de instituições 

políticas, tais como os Partidos Políticos (que organizam e disputam votos nesse 

mercado competitivo). 

Como visto, uma vez que a definição da democracia schumpteriana reclina-se sob a 

égide da disputa entre as lideranças, muitas vezes pode-se perder o foco da gestão pública em 

si, e aplicá-lo às disputas de poder e ascensão particular. Em face disso, Schumpeter (1961) 

desenvolveu algumas características mínimas para instaurar a democracia por ele postulada, 

conforme Held (1987, p. 160) aponta: 

1. O calibre dos políticos deve ser alto. 

2. A competição entre líderes (e partidos) rivais deve ter lugar dentro de uma 

esfera relativamente restrita de questões políticas, vinculadas por consenso à direção 

geral da política nacional, ao que constitui um programa parlamentar razoável e a 

questões constitucionais gerais. 

3. Um corpo burocrático bem treinado e independente, de ‘boa posição e 

tradição’, deve existir para ajudar os políticos em todos os aspectos da formulação e 

administração da política. 

4. Deve haver um ‘autocontrole democrático’, ou seja, uma ampla concordância 

sobre o fato de que, por exemplo, coisas como a confusão entre os respectivos 

papéis dos eleitores e dos políticos, um excesso de críticas ao governo em todas as 
questões e comportamentos violentos são indesejáveis. 

5. Deve haver uma cultura capaz de tolerar diferenças de opinião. 

Considerando tais características do sistema schumpteriano, Norberto Bobbio, outro 

grande teórico contemporâneo da democracia, tem como principal contribuição para a 

evolução do conceito da democracia o estabelecimento da estrutura e dos processos que a 

envolvem. Em seus estudos, o autor italiano elenca regras para o estabelecimento desta forma 

de governo, transformando em “procedimentos universais” as questões postuladas pelos 

diversos teóricos do tema. Segundo Bobbio (2000, p. 427), as diretrizes básicas da democracia 

seriam as seguintes: 
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1. Todos os cidadãos que alcançaram a maioridade, sem distinção de raça, religião, 

condição econômica e sexo, devem desfrutar dos direitos políticos, ou seja, todos 

têm o direito de expressar sua própria opinião ou de escolher quem a exprima por 

eles; 

2. O voto de todos os cidadãos deve ter o mesmo peso;  

3. Todas as pessoas que desfrutam de direitos políticos devem ser livres para poder 

votar de acordo com sua própria opinião, formada com a maior liberdade possível 

por meio de uma concorrência livre entre grupos políticos organizados competindo 

entre si; 

 4. Devem ser livres também no sentido de ter condições de escolher entre soluções 

diferentes, ou seja, entre partidos que têm programas diferentes e alternativos;  
5. Seja por eleições, seja por decisão coletiva, deve valer a regra da maioria 

numérica, no sentido de considerar o candidato eleito ou considerar válida a decisão 

obtida pelo maior número de votos;  

6. Nenhuma decisão tomada pela maioria deve limitar os direitos da minoria, 

particularmente o direito de se tornar por sua vez maioria em igualdade de condições 

Como é possível observar, Bobbio (2000) desenvolve sua teoria amparado na ideia de 

valorização do voto e da importância das votações dos representantes, tal como faz 

Schumpeter (1961). Ou seja, através da procedimentalização das eleições, ele torna prático os 

atos da democracia representativa. 

Nesse sentido, o autor aproveita ainda para tecer críticas à democracia participativa. 

Apesar de admitir o caráter restritivo que sua definição de democracia impõe, Bobbio (2000) 

indica que julga mais sensato fazê-lo dessa forma do que apontar uma conceituação que, de 

tão ampla, não possa ser aplicada na sociedade atual. 

Dessa maneira, a partir de uma breve contextualização histórica, torna-se possível o 

entendimento da aplicação pioneira e hegemônica desta forma de governo. Como foi 

caracterizado, aqui considera-se impossível um governo com participação cidadã e a 

intervenção popular findava restrita ao voto. Com esta concepção, a relação entre Estado e 

sociedade ficou cada vez mais distante, e a almejada soberania popular foi substituída pela 

soberania elitista, em constante duelo pelo poder político através do voto. É nesse contexto 

que emerge a busca por formas variadas do Estado democrático, que originará o alvo da 

próxima seção desta pesquisa: a democracia participativa. 

1.2 DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

A democracia participativa, apesar de tornar-se evidente apenas por volta das décadas 

de 1960 e 1970, tem em Jean-Jacques Rousseau a base para seu desenvolvimento, assim como 

a democracia representativa via naqueles quatro grandes teóricos sua gênese. 

Em sua principal obra, O Contrato Social, Rousseau contesta diretamente os 

postulados de Hobbes e Locke e, consequentemente, a base da democracia liberal. Para 
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Rousseau (2002, p. 45), não pode ser considerada a ideia de cessão dos direitos dos indivíduos 

para o Estado como forma de fazer deste soberano. Na sua concepção, a soberania é, e sempre 

terá de ser do povo. Seu posicionamento fica expresso na assertiva a seguir: 

A soberania não pode ser representada, pela mesma razão que não pode ser alienada; 

ela consiste essencialmente na vontade geral, e a vontade de modo algum se 

representa; ou é a mesma ou é outra; não há nisso meio termo. Os deputados do 

povo não são, pois, nem podem ser seus representantes; são quando muito seus 

comissários e nada podem concluir definitivamente. São nulas todas as leis que o 

povo não tenha ratificado; deixam de ser leis. O povo inglês pensa ser livre, mas está 

completamente iludido; apenas o é durante a eleição dos membros do Parlamento; 
tão logo estejam estes eleitos, é de novo escravo, não é nada. 

Em outras palavras, Rousseau buscava inserir os cidadãos dentro do contexto de 

funcionamento da máquina estatal. Sendo a soberania oriunda do povo, toda e qualquer 

decisão tomada em nome dele deveria ter sua participação. Dessa maneira, além de garantir 

uma maior proteção ao Estado, é possível afirmar que a tomada de decisão coletiva garante 

uma maior aceitabilidade por parte dos cidadãos, uma vez que foi elaborada em conjunto. 

Como Pateman (1992, p. 35) infere, para Rousseau 

a participação é bem mais do que um complemento protetor de uma série de arranjos 

institucionais: ela também provoca um efeito psicológico sobre os que participam, 

assegurando uma inter-relação continua entre o funcionamento das instituições e as 

qualidades e atitudes psicológicas dos indivíduos que interagem dentro delas. 

Nesse sentido, emerge também a visão de igualdade de direitos e de acesso a bens 

materiais e financeiros. Como o próprio Rousseau (2002, p. 46) assinala, o ordenamento 

social da comunidade grega tornava possível a democracia clássica, com participação direta 

dos cidadãos:  

Entre os gregos, tudo quanto o povo tinha a fazer, fazia-o por si mesmo; vivia 

constantemente reunido na praça pública. Habitava ele um clima suave, não era 

ávido, dispunha de escravos para os trabalhos; sua grande ocupação era a própria 

liberdade. Não mais possuindo as mesmas regalias, como conservar os mesmos 

direitos? 

A resposta que Rousseau indica é uma sociedade igualitária, sem muitas discrepâncias 

econômicas entre os cidadãos. Havendo essa segurança material, tornar-se-ia possível pôr em 

prática a velha máxima que prevê que “nenhum cidadão fosse rico o bastante para comprar o 

outro e que nenhum fosse tão pobre que tivesse que se vender” (PATEMAN, 1992, p. 36) 

Anos mais tarde, outro teórico traz à tona a ideia de igualdade de condições dos 

cidadãos para a consecução de uma democracia efetiva. Trata-se de John Stuart Mill, filho de 

James Mill. Assim como Rousseau, Mill fundamenta uma democracia calcada na igualdade 

social, mas vai além: há a necessidade da paridade sobre os pontos de vista legal e político. 
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Com isso, Mill torna-se o primeiro grande estudioso da democracia a defender o 

sufrágio universal
3
, fazendo com que as mulheres passem a fazer parte do processo 

democrático. Com isso, ele vê não só a oportunidade do desenvolvimento das teorias 

políticas, mas da própria espécie humana. 

Apesar de defender o sufrágio universal e direitos como a liberdade de expressão, há 

de se frisar, como Pateman (1992) o faz, que Mill alterna inclinações entre a democracia 

representativa e a participativa. Exemplificando, ele vê a democracia direta de Atenas como 

possível apenas naquele contexto social. Mill observava que obstáculos como o tamanho das 

cidades, as populações cada vez maiores e até mesmo os limites geográficos faziam com que 

não fosse possível implementar uma participação efetiva. 

 Por outro lado, ele se aproxima de Rousseau no entendimento da participação como 

objeto de desenvolvimento psicológico, social e intelectual dos cidadãos, numa visão da 

participação como elemento educacional. Nesse contexto, é possível ver em Mill uma ponte 

entre o que postulava Rousseau e o que diversos teóricos do século XX, com destaque para 

Pateman (1992), desenvolveram acerca da democracia participativa, entendendo a 

participação como uma espécie de ciclo constante, em que, quanto mais se participa, mais se 

aprende e mais instigado a participar fica o cidadão. Mill (1963, p. 186 apud PATEMAN, 

1992, p. 46) afirma que  

Não aprendemos a ler ou escrever, a guiar ou nadar apenas porque alguém nos diz 

como fazê-lo, mas porque o fazemos, de modo que será somente praticando o 

governo popular em pequena escala que o povo terá alguma possibilidade de 
aprender a exercitá-lo em maior escala  

Extrai-se daí o entendimento de que a participação deve ser desenvolvida num nível 

local de governo, para que os cidadãos tornem-se aptos a participar em instâncias maiores, já 

mais bem capacitados para tal. Não fica clara nessa passagem, no entanto, outra intenção de 

Mill: que a participação comece também dentro das fábricas. 

Ora, num contexto de Revolução Industrial, em que grande parte da população 

despende amplas porções de tempo dos seus dias convivendo na sociedade fabril, nada melhor 

do que iniciar os movimentos participativos nessa pequena dimensão, e ir se desenvolvendo 

de dentro para fora, até atingir níveis maiores de participação no governo nacional. 

Held (1987) aponta que, ao lado de Carole Pateman, Crawford Brough Macpherson e 

Nicos Poulantzas foram os grandes expoentes da democracia contemporânea em sua vertente 

participativa. Antes de aprofundar as ideias de Pateman, tida como referência para esse 

estudo, far-se-á uma análise resumida do posicionamento destes dois autores. 

                                            
3
Held (1987) cita também a influência de Wollstonecraft (1792) 
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Macpherson possui ideias bem próximas às de John Stuart Mill. Nesse sentido, 

entende a necessidade da estrutura da democracia representativa, mas indica que a introdução 

da participação pode se dar de outras formas. Como exemplo, ele cita a estrutura 

hierarquizada dos partidos políticos, que torna mais difícil a entrada de novos participantes. 

Poulantzas também não vê com bons olhos a imediata justaposição da democracia 

representativa pela democracia participativa. Entende que deve haver acessos para a 

população participar, mas em níveis locais de governo, como em grupos ecológicos e as 

fábricas, como Mill postulou. 

Apesar de serem claros defensores da democracia participativa, tanto Macpherson 

como Poulantzas indagam sobre a possibilidade de sua implementação nas condições 

estruturais atuais, questionando, conforme Held (1987, p. 232) 

se é viável, em sociedades densamente povoadas e complexas, considerar a extensão 

da esfera da democracia de uma mero envolvimento periódico em eleições à 

participação no processo de tomada de decisão em todas as esferas da vida. Os 

problemas apresentados pela coordenação de comunidades de grande escala [...] são 

consideráveis. É difícil, se não impossível, imaginar qualquer sistema político, como 

J. S. Mill corretamente observou, no qual todos os cidadãos estariam envolvidos em 

discussões diretas todas as vezes que surgisse uma questão pública. 

Buscando resolver essas e outras questões, Pateman (1992) desenvolve um estudo que 

busca coadunar as teorias, como de Rousseau e Mill, com a realidade social enfrentada. Para 

isso, analisa a participação nas relações sindicais e, empiricamente, um exemplo de auto-

gestão de trabalhadores na antiga Iugoslávia. A partir de então, ela passa a tecer a estrutura 

que uma democracia participativa deveria ter e como ela se desenvolveria, partindo do 

pressuposto que se inicia em um processo de dentro pra fora. 

Para Pateman (1992) a participação democrática pode ser vivida quando se traz a 

discussão para a realidade cotidiana das pessoas, baseando-se muito no que Mill afirmara. 

Nesse sentido, o cidadão passa a adquirir práticas que o habituam no processo democrático. A 

partir da questão da não-participação, pode ser enxergado um ciclo, conforme Figura 1 que 

segue: 
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Figura 1: Ciclo da Não-Participação

 

Fonte: Adaptado de Pateman (1992) 

Buscando interromper esse ciclo, cujo fluxo vai de encontro aos ideais de participação, 

Pateman (1992) expõe os motivos da escolha do ambiente fabril como ponto de partida. O 

primeiro deles, já apontado por Mill, é que as fábricas faziam parte do dia-a-dia dos 

indivíduos e, seriam, portanto, a base para o desenvolvimento da participação em uma menor 

escala de poder. Em segundo lugar, Pateman (1992, p. 71) lembra que  

já faz quase parte da definição de ocupação de um indivíduo de baixo status 

socioeconômico que ele tenha pouca margem para o exercício da iniciativa ou do 

controle sobre o seu trabalho e sobre as condições de trabalho, que ele não participe 

da tomada de decisões da empresa e receba instruções sobre o que fazer por seus 

superiores na organização. 

Dessa forma, torna-se possível desenvolver um novo ciclo (Figura 2), em que os 

princípios participativos têm uma nova aceitação. Além disso, a acepção desse novo ciclo 

quebra o paradigma anterior – idealizado pelos teóricos da democracia representativa – que 

deturpava não só a questão da participação, mas mesmo a capacidade dos indivíduos de se 

mobilizarem em prol da sociedade em que vivem. Infere-se daqui, portanto, que aprende-se a 

participar, participando, uma vez que “a própria experiência da participação irá desenvolver e 

forjar a personalidade ‘democrática’, isto é, as qualidades necessárias para o bom 

funcionamento do sistema democrático, e isso irá ocorrer com todos os indivíduos” 

(PATEMAN, 1992, p. 88). 
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Figura 2: Ciclo da Participação

 

Fonte: Adaptado de Pateman (1992) 

Através dessa análise é possível observar também um ponto que é consensual entre a 

democracia representativa de Schumpeter (1961) e a participativa de Pateman (1992): a 

ausência de propensão natural do cidadão médio em participar. A grande diferença é o modo 

que a questão é trabalhada por cada um deles, como indicado a seguir. 

Figura 3: Interseção entre Democracia Representativa e Democracia Participativa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

O entendimento de Schumpeter (1961) é que (1) a falta de motivação natural do 

homem é (2) um fim em si mesmo, ou seja, o homem permanecerá guiando suas ações sempre 

a partir dos seus interesses particulares e não agindo em defesa da comunidade. Pateman 

(1992), por outro lado, considera que (3) a alteração do meio (com formas de aceitação da 
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participação iniciando no poder local) pode alterar o perfil do cidadão, lhe imbuindo a 

interagir politicamente. 

Nesse contexto, o cientista político americano Roberto Dahl, expressivo autor das 

teóricas contemporâneas de democracia, torna possível um aprofundamento dessa discussão. 

A bem da verdade, ele entende que o termo democracia deve ser atribuído apenas quando 

referir-se à “democracia ideal”. Para Dahl (2001), a consecução desse modelo capaz de 

oferecer o exercício da democracia em sua forma plena requer o atendimento de cinco 

critérios básicos, que são: a participação efetiva, a igualdade de voto, o entendimento 

esclarecido (aprendizado sobre as políticas), o controle do programa de planejamento (em 

outras palavras, controle da agenda) e a inclusão dos adultos no processo democrático 

(DAHL, 2001). 

O autor é consciente, porém, que o atingimento desse nível de democracia é possível 

apenas em planos teóricos. A democracia observada empiricamente atende a cada um desses 

critérios de forma diferente. A fim de englobar essas formas reais de democracia, Dahl (2012, 

p. 346-347) conceitua acerca da poliarquia, que, segundo o próprio autor,  

pode ser compreendida de vários modos: como um resultado histórico dos esforços 

pela democratização e liberalização das instituições políticas do Estado-nação; como 

um tipo peculiar de ordem ou regime políticos que, em muitos aspectos importantes, 

difere não apenas dos sistemas não democráticos de todos os tipos, como também 

das democracias anteriores, em pequena escala; como um sistema (à moda de 

Schumpeter) de controle político no qual os funcionários do mais alto escalão no 
governo do Estado são induzidos a modificar sua conduta a fim de vencer eleições 

quando em competição com outros candidatos, partidos e grupos; como um sistema 

de direitos políticos; ou como um conjunto de instituições necessárias ao processo 

democrático em grande escala. 

De todo modo, apesar da variação possível entre os critérios da “democracia ideal”, 

fica claro que Dahl (2012, p. 350) possui o entendimento de uma democracia calcada nos 

ideais participativos e que torne os cidadãos atores ativos no processo democrático. Tal 

entendimento é atestado quando o autor aponta que são características elementares da sua 

teoria de democracia poliárquica 

a cidadania é extensiva a um número relativamente alto de adultos e os direitos da 

cidadania incluem não apenas a oportunidade de opor-se aos funcionários mais altos 

do governo, mas também de removê-los de seus cargos por meio do voto 

Com isso, apresentadas as teorias que levaram ao desenvolvimento da teoria da 

democracia participativa – sobretudo, Rousseau e Mill – e a exposição do processo de 

consolidação deste conceito pelos teóricos – Macpherson, Poulantzas e Pateman – torna-se 

possível apresentar uma definição exata desta vertente democrática. Nesse contexto, Pateman 

(1992, p. 146) novamente parece ser a que pode melhor elucidar esta definição: 
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o argumento da teoria democrática participativa é que a participação nas áreas 

alternativas capacitaria o indivíduo a avaliar melhor a conexão entre as esferas 

públicas e privadas. O homem comum poderia ainda se interessar por coisas que 

estejam próximas de onde mora, mas a existência de uma sociedade participativa 

significa que ele estaria mais capacitado para intervir no desempenho dos 

representantes em nível nacional, estaria em melhores condições para tomar decisões 

de alcance nacional quando surge a oportunidade para tal, e estaria mais apto a 

avaliar o impacto das decisões tomadas pelos representantes nacionais sobre sua 

própria vida e sobre o meio que o cerca. No contexto de uma sociedade participativa 

o significado do voto para o indivíduo se modificaria: além de ser um indivíduo 

determinado, ele disporia de múltiplas oportunidades para se educar como cidadão 
público. 

Nesse diapasão, infere-se que a democracia participativa está intimamente ligada à 

inserção dos cidadãos nos atos de tomada de decisão. Não há, dessa maneira, espaços 

destinados à participação através de discussões, debates ou proposições, abrindo uma nova 

lacuna na discussão contemporânea da democracia: a deliberação. 

1.3 DEMOCRACIA DELIBERATIVA 

Enquanto pode-se inferir que em muitos aspectos as democracias representativa e 

participativa estão em lados opostos – por exemplo, em relação aos diferentes pesos 

conferidos às lideranças políticas ou à participação em cada uma das vias –, o mesmo não 

pode se afirmar da relação entre esta e a deliberativa, da qual tratará esta seção. Longe disso, a 

democracia deliberativa é tida, conforme pontua Almeida (2006), como um meio de ampliar e 

qualificar a participação que se alcançou com a consecução da democracia participativa. 

Santos (2005) contextualiza a questão tratando da possibilidade de coexistência ou de 

complementaridade das democracias representativa e participativa. No primeiro caso, 

observa-se, como o nome sugere, apenas a coexistência da democracia representativa num 

nível nacional com a participativa ocorrendo em nível local. Santos (2005, p. 76) indica que 

na complementaridade, por seu turno, verifica-se  

o reconhecimento pelo governo de que o procedimentalismo participativo, as formas 

públicas de monitoramento dos governos e os processos de deliberação pública 

podem substituir parte do processo de representação e deliberação tais como 

concebidos no modelo hegemônico da democracia 

Significa dizer, portanto, que o poder público abre canais de acesso para a população 

deliberar, discutir e propor aquelas políticas que julgarem mais prioritárias frente às 

necessidades que ela, a população, enfrenta diariamente. Outrossim, analisando esse sistema 

empiricamente, é possível identificar que vem ocorrendo com maior impacto e presença nos 

países que passaram por processo recente de democratização – no caso brasileiro, 
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redemocratização. Nos países centrais, com a democracia já estabelecida, observa-se com 

maior frequência a coexistência. 

Um dos maiores teóricos da democracia deliberativa é o filósofo e sociólogo Jürgen 

Habermas. Antes de abordar diretamente a sua construção sobre a democracia deliberativa, 

faz-se necessário abordar os ideais do agir estratégico e do agir comunicativo, elaborados por 

Habermas na década de 1980. No primeiro modo, as ações individuais são direcionadas para a 

consecução de interesses próprios, fazendo uso de todos os tipos de influências (ameaças, 

armas, bens, etc.) para o alcance de seus objetivos. Mesmo que haja cooperação, cada 

indivíduo estará interessado somente no retorno individual decorrente de suas ações. O agir 

comunicativo, por outro lado, norteia-se para o entendimento mútuo entre os cidadãos. Há 

aqui a busca pela harmonização dos interesses de todos os envolvidos em determinado tema.  

É possível afirmar, portanto, que através da substituição progressiva do agir 

estratégico pelo agir comunicativo, pode-se observar uma forma de defesa da cidadania e do 

estímulo ao diálogo dentro das comunidades, considerando que a melhor solução dos 

conflitos é aquela que resulta da opinião consensual de todos os envolvidos. 

Partindo desse conceito Habermas (1997) desenvolve a teoria do discurso, que 

consiste numa vertente democrática que busca combinar características dos modelos 

representativo (perspectiva liberal) e participativo (perspectiva republicana). A esse respeito, 

Habermas (1997, p. 19) afirma que  

a teoria do discurso assimila elementos de ambos os lados, integrando-os no 

conceito de um procedimento ideal para a deliberação e a tomada de decisão. Esse 

processo democrático estabelece um nexo interno entre considerações pragmáticas, 

compromissos, discursos de auto entendimento e discursos da justiça, fundamento a 

suposição de que é possível chegar a resultados racionais e equitativos. 

O que se almeja nesse novo postulado é o estabelecimento da soberania do povo como 

um procedimento que envolva o diálogo entre os envolvidos (intersubjetivo), sendo de 

fundamental importância, portanto, o agir comunicativo. Joshua Cohen (1989, p. 21), outro 

grande teórico da democracia deliberativa, ratifica este entendimento, ao afirmar que  

A noção de uma democracia deliberativa está enraizada no ideal intuitivo de uma 
associação democrática em que a justificação dos termos e condições de associação 

prossegue através da argumentação pública e do raciocínio entre cidadãos iguais. Os 

cidadãos dessa ordem partilham o compromisso de solução de problemas de escolha 

coletiva por meio do raciocínio público, e consideram as suas instituições básicas 

como legítimas, na medida em que elas estabelecem o quadro para a livre 

deliberação pública (tradução nossa). 

De uma maneira bastante sucinta, pode-se inferir que a teoria do discurso (ou 

procedimental), que embasa a democracia deliberativa, toma forma a partir de uma esfera 

pública apta a receber os anseios da população e, do outro lado, uma sociedade civil 



    30 
 

capacitada para participar discutindo seus problemas. Nesse sentido, Cohen (1989, p. 26) 

destaca a necessidade de entendimento e do alcance do bem comum quando discutidos os 

problemas enfrentados pela comunidade: 

Na tentativa de incorporar o procedimento deliberativo ideal nas instituições, 

buscamos projetar instituições que centrem o debate político sobre o bem comum, 

que formem a identidade e os interesses dos cidadãos de forma que contribuam para 

o alcance do bem comum e que forneçam as condições favoráveis para o exercício 

dos poderes deliberativos que são necessários para a autonomia (tradução nossa). 

Apesar de serem dos principais teóricos da democracia deliberativa, e por vezes se 

complementarem, nessa questão Habermas (1997) e Cohen (1989) findam entrando em 

conflito. Defendendo a neutralidade, Habermas (1997, p. 21) sustenta que “o justo, 

fundamento na lógica da argumentação, tem o primado sobre o bom, ou seja, que as questões 

relativas à vida boa cedem lugar às questões da justiça”. 

De modo geral, entretanto, esses teóricos tendem a convergir seus pensamentos, como, 

por exemplo, naquilo que Cohen (1989, p. 21) indica com as cinco principais características 

da democracia deliberativa: 

D1 A democracia deliberativa é uma associação permanente e independente, cujos 

membros esperam que ela continue no futuro indefinido. 
 

D2 Os membros da associação compartilham (e é de conhecimento comum que eles 

compartilham) a visão de que os termos apropriados da associação fornecem um 

quadro para (ou são) os resultados da sua deliberação. Eles compartilham, ou seja, 

um compromisso em coordenar suas atividades no seio das instituições que fazem a 

deliberação ser possível e de acordo com as normas que chegam através da sua 

deliberação. Para eles, a deliberação livre entre iguais é a base da legitimidade. 

 

D3 A democracia deliberativa é uma associação plural. Os membros possuem 

preferências diversas, convicções e ideais sobre a condução das suas próprias vidas. 

Enquanto partilham um compromisso com a resolução deliberativa de problemas da 
escolha coletiva (D2), eles também têm objetivos diferentes, e não pense que algum 

determinado conjunto de preferências, convicções e ideais é obrigatória. 

 

D4 Em razão de os membros de uma associação democrática considerarem os 

procedimentos deliberativos como a fonte de legitimidade, é importante para eles 

que os termos da sua associação não apenas sejam os resultados de sua deliberação, 

mas que também manifestem-se a eles como tal. Eles preferem instituições em que 

as conexões entre deliberação e os resultados são evidentes àquelas em que as 

conexões são menos claras. 

 

D5 Os membros reconhecem uns aos outros como tendo capacidades deliberativas, 

isto é, as capacidades necessárias para entrar em uma troca pública de razões e para 
agir no resultado de tal raciocínio público (tradução nossa). 

Sob tais aspectos, cabe ressaltar aqui de que forma democracia participativa e 

democracia deliberativa se diferem. Esta corrente democrática entende que, além de haver a 

própria participação popular, os membros devem estar bem informados e capacitados para a 
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reflexão, considerando os diversos aspectos e opiniões acerca dos assuntos discutidos. O que 

se requer, portanto, é uma sociedade civil qualificada e apta a deliberar sobre suas questões. 

Fishkin e Luskin (2005, p 285) entendem que a democracia deliberativa é capaz de 

conciliar dois fatores, que, segundo suas palavras, são difíceis de acontecer simultaneamente: 

igualdade política e deliberação, conceituados da seguinte forma pelos autores: 

Por igualdade política entendemos igual consideração sobre as preferências de 

todos, em que “todos” refere-se a uma população relevante ou demos, e “igual 
consideração” significa um processo de igualdade de contagem, para que todos 

tenham o mesmo “poder de voto” [...] A raiz da deliberação é a ponderação, a qual 

pode ser coletiva, individual ou ambas – envolvendo discussão, reflexão ou ambas 

(tradução nossa).  

Com isso, aspectos da democracia deliberativa, como a igualdade entre os membros e 

a própria possibilidade de debater e defender seu posicionamento, encontram solo fértil para 

se desenvolver nos países do hemisfério sul, como é o caso de Brasil e Colômbia, por 

exemplo. Usualmente recém-saídos de governos autoritários, nesses países o processo de 

redemocratização passa a incluir atores que até então estavam excluídos. A inclusão desses 

atores, oriundos dos movimentos sociais, faz com que seja necessário um novo ordenamento 

da estrutura política, conforme Lechner (1988, p. 32 apud SANTOS, 2005, p. 53) infere: 

na América Latina, a atual revalorização dos procedimentos e instituições formais da 

democracia não pode apoiar-se em hábitos estabelecidos e normas reconhecidas por 

todos. Não se trata de restaurar normas regulativas mas de criar aquelas constitutivas 

da atividade política: a transição exige a elaboração de uma nova gramática. 

Trazendo para a realidade brasileira, é a partir desse contexto, no processo de 

redemocratização pós-ditadura, sobretudo com a promulgação da Constituição Federal de 

1988, que uma grande quantidade de mecanismos e instituições, com perfil democrático e 

deliberativo, passam a surgir no Brasil. No capítulo a seguir, dar-se-ão maiores detalhes sobre 

o perfil dessas instituições, como Conselhos de Políticas Públicas e Orçamentos 

Participativos, mostrando suas características e suas formas de funcionamento. 
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2 INSTITUIÇÕES DELIBERATIVAS NO BRASIL 

Robert Putnam (2006), em sua obra “Comunidade e Democracia: a experiência da 

Itália moderna”, observa que as diferenças de envolvimento cívico e de gestão são elementos 

determinantes para o desenvolvimento diferenciado entre as regiões norte e sul do país, em um 

estudo que teve duração de vinte anos (entre as décadas de 1970 e 1990). Putnam (2006), em 

sua conclusão sobre os diferentes níveis de desenvolvimento social observados na Itália, 

infere que “a comunidade cívica
4
 tem profundas raízes históricas” (p. 192). 

Apesar de ter sido desenvolvida frente à realidade italiana, tal extrato possui um 

caráter generalizante, podendo ser diretamente atribuída ao contexto histórico da democracia 

no Brasil. Diante disso, antes de adentrar no entendimento próprio das principais instituições 

deliberativas, faz-se necessário um breve histórico do cenário político brasileiro e seu 

desenvolvimento. 

Nesse sentido, tem amplo destaque os estudos de Sérgio Buarque de Holanda, 

sobretudo em sua obra Raízes do Brasil. Em suas pesquisas, Holanda (2003) elabora uma 

resgate histórico, indicando as relações de causa-consequência que moldaram a estrutura 

social brasileira. Apontando desde aspectos como a influência do perfil dos colonizadores 

portugueses e espanhóis até a forma como se dava o relacionamento entre os indivíduos em 

sociedade, Holanda (2003, p. 147) destaca o perfil do brasileiro: o homem cordial. O próprio 

autor assim o define: 

A lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por 

estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um traço definido do caráter 

brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda a influência 

ancestral dos padrões de convívio humano, informados no meio rural e patriarcal. 

Seria engano supor que essas virtudes possam significar ‘boas maneiras’, civilidade. 

[...] Nossa forma ordinária de convívio social é, no fundo, justamente o contrário de 
polidez. Ela pode iludir na aparência – e isso se explica pelo fato de a atitude polida 

consistir precisamente em uma espécie de mímica deliberada de manifestações que 

são espontâneas no ‘homem cordial’: é a forma natural e vida que se converteu em 

fórmula. 

Em síntese, o que o autor assinala é que o indivíduo descrito como “homem cordial” 

faz uso de suas virtudes como meio de consecução dos seus interesses particulares. Nessa 

concepção, torna-se natural confundir a esfera pública e a esfera privada, fazendo com que 

esta invada a máquina estatal. Além disso, os citados patriarcalismo e individualismo, 

                                            
4
 Para Putnam (2006) a comunidade cívica é um conceito que abarca uma série de aspectos: na 

participação cívica enxerga uma das características básicas da cidadania; a partir da igualdade 
política, observa que a cidadania implica direitos e deveres homogêneos para todos os cidadãos; 
ressalta, ainda, a importância da solidariedade, confiança e tolerância entre os membros da 
comunidade. 
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acrescidos da aversão à hierarquia e às regras sociais, caracterizam o povo brasileiro, 

genericamente, de forma oposta à sociedade civil requerida pela democracia deliberativa. 

Como é amplamente sabido, no ano de 1964, o presidente do Brasil, 

democraticamente eleito, João Goulart
5
 foi retirado do poder por componentes das Forças 

Armadas. A partir de então, instaurou-se um governo ditatorial, reconhecido pelo uso 

excessivo da força e pela cessão de direitos fundamentais, como de expressão e de associação. 

Decerto, esta temática está longe de ser o alvo dessa pesquisa, razão pela qual não se destinará 

maiores considerações. 

No entanto, é imperativo entender que, a partir desse quadro, a estrutura social 

brasileira tornou-se ainda mais enrijecida. Como apontado por Holanda (2003), os cidadãos já 

não eram detentores da concepção da vida em comunidade, havendo distanciamento entre o 

Estado e a sociedade, para a obtenção de um bem comum – quando esse relacionamento era 

próximo, na verdade, haviam constantes ocorrências de sobrepujamento dos interesses 

particulares sobre os públicos. A relação passa a se agravar frente a um Estado autoritário e 

centralizador, aumentando esta lacuna. 

Entre meados das décadas de 1970 e 1980 têm início o processo de transição rumo à 

redemocratização, especificamente a partir do governo do General Ernesto Geisel, que tem 

início em 1974. Como apontado pelo próprio presidente, tal transição se daria de forma lenta, 

gradual e segura. Ou seja, a substituição não se daria de forma abrupta. Quanto ao cenário em 

que ocorreu esse início de transição, Spinelli (1997, p. 163) caracteriza: 

Há dependência, endividamento externo, concentração de renda, pobreza urbana e 

rural, desigualdades regionais, mas, ao mesmo tempo, um processo de crescimento e 

desenvolvimento reais, bolsões de prosperidade um simulacro de sociedade de 

consumo de massas. Tudo isso informado por um Estado autoritário, que impõe um 

alto grau de repressão política interna, pela tendência ao tecnoburocratismo e à 

arbitragem corporativa das Forças Armadas. 

Quatro anos depois, já com o General João Figueiredo no comando, o Ato 

Institucional 5
6
, uma das marcas do governo ditatorial, é revogado. Dá-se início, portanto, a 

um período de maior abertura política, com retorno de exilados, liberação de presos políticos 

e maior liberdade de expressão e de imprensa. 

A partir desse momento, passa a emergir na sociedade brasileira tanto uma noção 

maior de unidade, como de engajamento. Atores de diversos movimentos sociais – como 

                                            
5
 João Goulart, na verdade, foi eleito como vice-presidente. Assumiu após a renúncia do presidente 

da chapa, Jânio Quadros. 
6
 Conforme letra do próprio Ato Institucional 5, a partir de sua emissão “O Presidente da República 

poderá decretar a intervenção nos estados e municípios, sem as limitações previstas na Constituição, 
suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos 
eletivos federais, estaduais e municipais” 
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sindicatos, estudantes, jornalistas, movimento dos sem-terra, integrantes da OAB, dentre 

outros – passam a se articular e formar uma oposição ao regime autoritário. O 

comprometimento desses novos atores é de primordial importância para o processo em curso 

e o que viria a seguir, conforme destaca Moura et al (2011, p. 119): 

O processo de redemocratização, ao inserir novos atores na cena política, ao 

aumentar a participação da sociedade – o que se revelou, principalmente, pela 

participação dos movimentos sociais –, instauraram uma disputa pelo significado da 

democracia e pela constituição de uma nova forma de fazer política. 

Certamente, a “nova forma de fazer política” a que os autores se referem é ao novo 

ordenamento da democracia. E é justamente com o apoio e participação fundamental dos 

movimentos sociais que, em 1985, por eleições indiretas, é empossado o primeiro presidente 

civil pós-ditadura, Tancredo Neves. Os próximos passos deste período de transição seriam 

também os mais importantes: a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a realização 

de eleições diretas em 1989. 

Mais uma vez, a participação dos movimentos sociais é de grande valia. A pressão 

exercida por esses atores imbuiu a nova Carta brasileira de características que previam o 

desenvolvimento de uma democracia com maior participação da sociedade. Lubambo e 

Coutinho (2004, p. 63) atestam tal argumento, ao afirmar que: 

Introduziu-se uma série de mecanismos permitindo que representações de segmentos 

sociais tivessem acesso ao governo e tomassem decisão sobre alguns problemas 

públicos, sinalizando para o fato de que a dinâmica social deve exercer uma 

influência significativa sobre as experiências de formulação e implementação de 

políticas locais. A abertura de novos canais de comunicação entre os cidadãos e o 

Estado passou a constituir um instrumento fundamental da gestão pública, 

evidenciando inusitados aspectos da dinâmica política da sociedade civil. Foi criado, 

assim, um ambiente propício à inserção dos atores sócias e, além de qualquer 

princípio ideológico, um fato passou a se impor no panorama brasileiro: a 

colaboração entre entidades da sociedade civil e órgãos governamentais multiplicou-

se, desde a atuação em nível comunitário, até a colaboração em programas sociais 
 

Essa nova forma de enxergar a relação entre Estado e sociedade fica clara em diversos 

artigos da Constituição, a começar pelo 1º, que em seu Parágrafo Único aduz: “Todo o poder 

emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 

desta Constituição” (BRASIL, 1988). A propensão em torno de uma democracia mais 

participativa pode ser observada, de maneira geral, em outros artigos, como os que seguem: 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto 

e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
I - plebiscito; 

II - referendo; 

III - iniciativa popular. 

Art. 27. [...] 

§ 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. 
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Art. 299 [...] 

XII - cooperação das associações representativas no planejamento municipal; 
XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da 

cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do 

eleitorado (BRASIL, 1988). 

Outro ponto da Carta Magna de 1988 de grande importância para a presente pesquisa é 

o processo de descentralização que ocorreu em concomitância ao de democratização. Arretche 

(1996) recorda que, durante a década de 1980, houve uma grande quantidade de países que 

recorreu a essa nova forma de estruturar o Estado. A autora aponta ainda que havia 

unanimidade entre os movimentos políticos de direita e esquerda em torno do tema, mesmo 

que por motivos diferentes: a direita entendendo como uma forma de fortalecer o liberalismo, 

e a esquerda almejando, através do fortalecimento do governo local, o estabelecimento da 

democracia participativa. Para Arretche (1996, p. 44), a explicação para esse consenso 

advinha da ideia de que 

Por definição, formas descentralizadas de prestação de serviços públicos seriam 

mais democráticas e que, além disso, fortaleceriam e consolidariam a democracia. 

Igualmente, tal consenso supunha que formas descentralizadas de prestação de 

serviços públicos seriam mais eficientes e que, portanto, elevariam os níveis reais de 

bem-estar da população. 

Ora, o Brasil passava por um processo político que indicava uma tendência a novas 

aberturas para o exercício da democracia. Portanto, postulada expressamente na Lei-maior, a 

descentralização – de onde emanava a ideia de fortalecimento e consolidação da democracia – 

passou a ser almejada também, tanto pela população, quanto pelo Estado. 

Dessa maneira, o novo arranjo federativo brasileiro passou a atribuir novos poderes, 

funções e responsabilidade para estados e municípios. Acerca do processo de 

descentralização, Lubambo e Coutinho (2004, p. 63) declaram: 

Partindo do pressuposto de que um Estado descentralizado não pode prescindir de 

canais de participação, possibilitando que as questões sejam administradas no 

âmbito da esfera pública, a Constituição de 1988 regulamentou, no país, a 

participação popular como elemento no processo político. 

Ao desenvolver uma análise do texto constitucional, é possível verificar a ocorrência 

destes dispositivos legais – que preveem tanto a descentralização, quanto a participação – em 

torno de determinados segmentos de políticas públicas, como seguridade social, saúde, 

previdência social e educação, os quais seguem, respectivamente: 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 

indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
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Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade. 

 

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com 

recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras 

fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: 
I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas 

gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às 

esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência 

social; 

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados 

profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou 

adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios (BRASIL, 1988, grifo nosso) 

Como uma das características mínimas para a instalação de uma democracia 

participativa, Pateman (1992) afirma que se fazem necessárias estruturas locais de governo 

capazes de aproximar a população da máquina estatal. Considerando os pontos em destaque 

no extrato acima, é possível considerar, portanto, a Constituição Federal de 1988 como um 

marco das práticas da democracia nesse país, ao instaurar políticas de descentralização 

capazes de permitir tal aproximação.  

Buscando retomar aqui a ideia dos ciclos elaborados conforme os estudos de Pateman 

(1992), a Constituição de 1988 seria o ponto que interrompe o primeiro ciclo (em que a 

participação não é estimulada) e dá início ao segundo (em que há incentivos para participar). 

Dessa maneira, são lançados novos ideais na realidade social brasileira, tornando-se possível 

traduzir empiricamente a máxima levantada pela autora: aprende-se a participar, participando. 

É partir desse contexto, portanto, que se desenvolvem as variadas instituições 

deliberativas no Brasil: amparado pela Lei Maior do país, impulsionado pela força dos 

diversos atores socais e envolto por um robusto processo de descentralização política e 

democratização da sociedade.  

As principais arenas de construção deliberativa que se formaram na sociedade 

brasileira foram os Orçamentos Participativos, os Planos Diretores e os Conselhos de 

políticas, trazendo consigo, cada uma delas, características próprias e bem delimitadas. 
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Avritzer (2008) infere que as principais diferenças relacionam-se a forma de acesso da 

população à participação; à relação entre Estado e sociedade que se estabelece a partir do 

instrumento utilizado; e da obrigatoriedade ou não da sua adoção. Lubambo e Coutinho 

(2004) apontam ainda que as formas de controle que caracterizam cada um é variada.  

Considerando as configurações específicas de cada instituição, será feita uma breve 

contextualização de cada uma delas. No entanto, por ser o alvo de estudo dessa pesquisa, a 

discussão acerca da caracterização dos conselhos será mais aprofundada. 

2.1 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

A discussão sobre a criação do Orçamento Participativo em Porto Alegre teve início 

antes mesmo da promulgação da Constituição, tido como marco da democratização brasileira. 

Esse fato é decorrente de uma prévia organização da sociedade civil da capital gaúcha, que 

tinha muito de sua força oriunda dos movimentos comunitários. 

Como a própria denominação dá a entender, a participação aqui está relacionada com a 

inserção de demandas da população – através de debates e discussões, como prevê a 

democracia deliberativa – diretamente no planejamento orçamentário do município. Em razão 

desse forte caráter propositivo, Avritzer (2008) indica que a forma como ocorre a participação 

aqui é de “baixo para cima”, já que permite o acesso direto da população às instâncias 

governamentais. 

Relacionando os outros aspectos que Avritzer (2008) expõe, a ausência de um 

regramento, de caráter federal, que aborde a obrigatoriedade de adoção do Orçamento 

Participativo influencia diretamente na relação que se estabelece entre Estado e sociedade. 

Essa afirmação é explicada pelo fato de que instrumentos como esse só se tornarão capazes de 

existir se houver iniciativa por parte das autoridades políticas. 

Ainda sobre esse instituto formal de deliberação, Lubambo e Coutinho (2004, p. 63) 

indicam que o que se busca com a adoção do Orçamento Participativo é a 

consulta ou o envolvimento direto dos beneficiários na provisão dos serviços [...] A 

ampliação do controle social sobre as decisões públicas por meio de mecanismos de 

participação, que envolvem a população diretamente. 

Com isso, conforme infere Avritzer (2008), o Orçamento Participativo é visto como a 

forma de inserção e participação com maior efeito democratizante perante à sociedade. No 

entanto, é mais vulnerável às vontades da sociedade política, uma vez que não há qualquer 

tipo de obrigatoriedade que a envolva. 
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2.2 PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

Diferente da experiência do Orçamento Participativo, que se desenvolveu de maneira 

focalizada (em Porto Alegre) e, a partir dos bons resultados da experiência, se espalhou, o 

Plano Direto Municipal já é resultado de uma organização da sociedade em prol da 

organização das cidades, na figura do Movimento Nacional pela Reforma Urbana – MNRU. 

Como Avritzer (2008, p. 56) indica, inclusive, essa organização originou “o primeiro 

movimento nacional da sociedade civil brasileira e expressou uma ampla aliança formada 

pelas associações de bairros, sindicatos, ONG’s e associações profissionais”. 

Outra característica deste dispositivo e que é diretamente oposta à pratica deliberativa 

desenvolvida no Orçamento Participativo, é que ele não prevê a elaboração de demandas por 

parte da população em si. Ao contrário, trabalha-se aqui com uma ideia de ratificação, 

expressa pelo encerramento de um processo iniciado dentro da própria máquina estatal. Em 

outras palavras, a participação aqui está direcionada apenas para a aprovação (ou não) de uma 

política pública elaborada pelo Estado. 

Acerca desse instrumento é necessário lembrar que, com o advento do Estatuto das 

Cidades, tornaram-se obrigatórios para qualquer município que tenha população com mais de 

20.000 habitantes. Novamente, pode-se observar aqui um forma de relação entre esta 

imposição e a relação que se estabelece entre Estado e sociedade. Da maneira como está 

estabelecido, governos que não buscam o diálogo com a comunidade incorrem em um grande 

perigo de terem as políticas elaboradas bloqueadas, através da não ratificação. 

Quanto à forma de controle que Lubambo e Coutinho (2004, p. 63) discorrem, o 

enquadramento desse instrumento de deliberação é o de controle de política setorial. Sob o 

enfoque dos Planos Diretores Municipais o princípio fundamental “é a responsabilização dos 

gestores por decisões e ações implementadas”. 

Assim, embora Avritzer (2008) afirme que o teor democratizante aqui seja mais baixo, 

em função do exercício deliberativo ocorrer a partir de uma decisão já estabelecida pelo 

Estado, através desse mecanismo torna-se possível conter a atuação de governos 

conservadores, distantes do povo e que não permitem a participação em primeira instância. De 

tal forma, a população pode fazer valer sua legitimidade ao não aprovar as decisões 

desenvolvidas unilateralmente. 
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2.3 CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Tal qual os Planos Diretores Municipais, os Conselhos de Políticas Públicas são 

classificados por Lubambo e Coutinho (2004, p. 63) como instrumentos de controle de 

política setorial, que buscam atribuir aos gestores a responsabilidade pelas decisões tomadas. 

Nesse sentido, a autora afirma que “os conselhos setoriais são uma das formas de 

constituição de sujeitos democráticos com o propósito de atuar nas políticas públicas, sem 

anular ou substituir os movimentos de pressão organizados”. 

A ideia dos conselhos setoriais remete à existência de tais instituições para cada setor 

de política pública, como saúde, educação, meio ambiente, etc., atuando de forma setorial. 

Fazendo o resgate histórico do surgimento dos conselhos, no entanto, verifica-se que o início 

dos debates em torno do tema, de forma institucionalizada, originou-se com o Movimento 

pela Saúde na década de 1980, a partir da VIII Conferência Nacional da Saúde. Desse 

movimento, de acordo com Avritzer (2008, p. 53), derivou o anseio pela  

combinação entre a reivindicação de um Estado mais ativista por parte do 
movimento sanitarista e de uma forma popular de controle público por parte dos 

movimentos populares. Esta combinação gerou a instituição participativa no 

conselho como forma geral da participação na saúde. 

Com isso, a Lei 8.142/1990, de 28 de Dezembro de 1990, faz emergir a figura dos 

conselhos, inerente ao setor saúde e sob a égide do Sistema Único de Saúde, conforme segue: 

Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do 
Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 
I - a Conferência de Saúde; e 

II - o Conselho de Saúde. 

§ 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos 

vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para 

a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder 

Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

§ 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão 

colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 

controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 

inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do 

governo. 

§ 3° O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional 

de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho 

Nacional de Saúde. 

§ 4° A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será 

paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 

§ 5° As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e 

normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo 

respectivo conselho (BRASIL, 1990, grifo nosso) 
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Almeida e Tatagiba (2012, p. 73) afirmam que o advento dos conselhos passou a 

exigir 

que o estado dê publicidade as suas ações, apresente contas, exponha os critérios que 

balizam acordos; e, da sociedade civil, tem exigido que se qualifique para essa 

participação, o que amplia seu conhecimento nos processos que envolvem a gestão 

pública e possibilita a construção de novos referencias capazes de equilibrar a defesa 

dos interesses privados e corporativos com o reconhecimento do caráter coletivo dos 
direitos implicados. 

Com isso, impulsionado por entendimentos como os de Almeida e Tatagiba (2012), a 

ideia dos conselhos passou a ser incorporada em diversas áreas de política pública. No caso da 

educação, objeto de estudo dessa pesquisa, a Constituição em seu bojo já previa o incremento 

de formas que viabilizassem o acesso da população, como já fora citado. Com isso, é através 

da Lei Nº 9394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que a ideia dos 

conselhos passa a ser oficialmente atribuída à educação, no contexto federal: 

Art. 5o O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo 

qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, 

entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, 

acionar o poder público para exigi-lo. 
 

Art. 9º A União incumbir-se-á de:  
I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios; 
§ 1º Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com 

funções normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei (BRASIL, 

1996). 

Contextualizando especificamente os municípios, a LDB prevê a criação dos Sistemas 

Municipais de Ensino – SME, como forma de imbuir os municípios das responsabilidades 

inerentes ao setor educacional, conforme segue: 

Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 
I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo 

Poder Público municipal; 
II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 
III – os órgãos municipais de educação (BRASIL, 1996). 

O sistema municipal de ensino, portanto, é a representação legal da autonomia dos 

municípios no que tange à educação, “adequando as estruturas legais às peculiaridades locais 

e dando agilidade aos processos” (PRÓ-CONSELHO, 2007, p. 6). A esse respeito, 

Monlevade (2004, p. 34) aponta que  

Durante muito tempo, no Brasil só havia o sistema federal e os sistemas estaduais de 

ensino, porque a Lei dava poder somente à União e aos estados para normatizar e 

controlar um determinado segmento de escolas, públicas e privadas. Hoje, o 

município, além de oferecer o ensino numa rede própria de escolas, pode ser cabeça 

de sistema, ou seja, pode coordenar, normatizar e controlar um conjunto de escolas 

com abrangência limitada pela lei federal, por meio de um órgão gerencial e um 

órgão normativo. 
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Nesse sentido, cabe realçar que o órgão gerencial de que trata a citação acima 

corresponde à Secretaria Municipal de Educação, enquanto que o órgão normativo é o 

Conselho Municipal de Educação. Assim, a integração e o trabalho conjunto realizado por 

estes dois órgãos é o que possibilita um bom desempenho da educação municipal. Merece 

especial atenção o trabalho em conjunto destes órgãos em prol do desenvolvimento do Plano 

Municipal de Educação, como apontado pela cartilha de Criação de Sistema e Conselho, do 

Pró-Conselho (2007):  

A elaboração do PME depende de mobilização de toda a sociedade, sendo o CME 

um grande articulador no desencadear desse processo, juntamente com a comissão 

designada para esse fim. O Secretário Municipal da Educação é o principal 

responsável pela mobilização da sociedade civil organizada em prol do PME. 

Embora não haja obrigação legal para a criação dos Planos Municipais de Educação na 

Constituição Federal de 1988 ou mesmo no LDB, conforme expõe Savianni (1999) e Souza e 

Faria (2004), sua existência é de grande relevância para o desenvolvimento da educação 

municipal. É a partir deste instrumento que serão estabelecidas as diretrizes e metas a serem 

alcançadas pela gestão municipal, a partir do diagnóstico das necessidades educacionais do 

município. Em razão disto, há de se ter o diálogo entre os diversos setores afetados e órgãos 

responsáveis, conforme aponta Gadotti (2000, p. 172) 

O PME não deve ser apenas um instrumento formal. De nada adiantaria contratar 

uma empresa de consultoria para fazer o melhor plano no papel. Ele só será eficaz 

na medida em que for elaborado com os principais agentes de educação no 

Município sob a coordenação do Conselho Municipal de Educação, a partir do 

conhecimento das reais necessidades locais. Isto porque, acima de tudo, ele deve ser 

um plano factível e executável em curto prazo [em geral, de três anos] pela 

secretaria. 

Assim, os conselhos municipais de educação, como órgãos integrantes do SME, 

tornam-se partes diretamente responsáveis pela gestão da educação municipal, sob vários 

aspectos: desde a fiscalização das ações do Executivo até a proposição de novas políticas. 

Nesse sentido, Magalhães (2011, p. 56) entende 

os Conselhos de Educação como órgãos que têm por objetivos desenvolver o papel 

de articulador das demandas educacionais, participando da definição e exercendo o 

acompanhamento e controle social das políticas públicas para a educação. 

Seguindo a tendência de descentralização política e autonomia da educação municipal, 

os conselhos municipais de educação têm um novo impulso para sua criação através da Lei 

10.172/2001 – Plano Nacional de Educação, que objetivam, conforme extrações a seguir: 

 

11.3 Objetivos e Metas 
 

21. Estimular a criação de Conselhos Municipais de Educação e apoiar tecnicamente 

os Municípios que optarem por constituir sistemas municipais de ensino. 
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22. Definir, em cada sistema de ensino, normas de gestão democrática do ensino 

público, com a participação da comunidade. 

Almeida e Tatagiba (2012) expõem que no início dos anos 2000 as áreas de 

alimentação escolar, assistência social, criança e adolescente, educação, saúde, meio 

ambiente, idoso e segurança alimentar possuíam conselhos estaduais em 100% das unidades 

federativas, o que representa um grande avanço. Para o mesmo período também, indicam que 

90% dos municípios brasileiros já possuíam conselhos municipais de saúde. 

No que concerne à área de estudo dessa pesquisa, é possível observar uma relativa 

defasagem quando comparado a outros setores, como a própria saúde. De acordo com dados 

da Munic – Pesquisa de Informações Básicas Municipais, a quantidade de municípios que 

possuem Conselhos Municipais de Educação no Brasil representava 67,6% em 2006. A 

quantidade de aderências vem aumentando, chegando aos 87% registrados em 2014. 

A quantidade relativa de municípios sem Conselhos Municipais de Educação pode ser 

explicada pela falta de obrigatoriedade na aplicação deste instrumento, tal qual ocorre nos 

Orçamentos Participativos. A LDB em seu artigo 11º institui que “os Municípios poderão 

optar, ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema 

único de educação básica” (BRASIL, 1996). Ou seja, não havendo o interesse do município 

em assumir as responsabilidades do setor educacional, deverão ser seguidos os rumos 

estabelecidos pelo governo estadual. 

Isto posto, como mencionado anteriormente, emerge dentro dos Conselhos a ideia de 

paridade entre a sociedade e o Estado. Sob a ótica dos conselhos municipais de educação, 

Alves (2011, p. 30-31) indica que há uma capilaridade maior desse instrumento frente aos 

demais meios de exercício da democracia deliberativa, decorrente da “possibilidade de 

colocar na roda de debates representantes do governo e da sociedade civil discutindo as 

questões educacionais, com mesmo poder de voz”. 

Alves (2011, p. 32) infere ainda que a autonomia dada ao conselho é de fundamental 

importância para o alcance de seus objetivos, ao afirmar que  

o conselho se apresenta também como espaço de condensação de forças entre 

sociedade civil e sociedade políticas, tendo na autonomia em relação ao governo sua 

possibilidade de configurar-se efetivamente enquanto órgão de Estado. 

É interessante frisar que apesar de ser um instrumento do exercício da democracia 

deliberativa, há na figura do Conselho Municipal de Educação um pequeno ideário da 

democracia representativa, uma vez que os componentes do Conselho são delegados pelos 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/
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diversos setores que o compõe. Acerca dessa questão, Gomes (2015, p. 895) apresenta o seu 

entendimento sobre conselho, como um 

colegiado institucionalizado, municipal, composto por pequeno número de 

representantes do governo e da sociedade civil, estes designados democraticamente, 

que é responsável pela gestão de determinada política pública [...] Com essa 

definição é possível identificar, relativos à questão democrática, dois distintos 

pontos de análise: o conselho encerra tanto aspectos relacionados à democracia 
representativa, uma vez que os conselheiros são representantes, e à democracia 

deliberativa, dado o caráter plural e colegiado da gestão. 

Portanto, a partir destas definições iniciais, e com auxílio do Quadro 1, torna-se 

possível observar de maneira resumida as considerações elaboradas acerca de cada uma das 

instituições deliberativas, com suas semelhanças e diferenças. 

Quadro 1: Características das Principais Instituições Deliberativas no Brasil 

INSTITUIÇÕES 

DELIBERATIVAS 
DESENHO PARTICIPAÇÃO 

RELAÇÃO ESTADO E 

SOCIEDADE 

OBRIGAÇÃO 

DE 

APLICAÇÃO 

FORMA DE 

CONTROLE 

 

 

 

ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO 
DE BAIXO 

PARA CIMA 
FORTEMENTE 

DEMOCRATIZANTE 
DEPENDENTE DA 

VONTADE POLÍTICA 
NÃO SOCIAL 

 

 

 

CONSELHO DE 

POLÍTICAS 
PARTILHA DE 

PODER 

EXERCÍCIO DA 
FUNÇÃO DO 
CONSELHO 

DIVISÃO DE 
RESPONSABILIDADES 

ENTRE ESTADO E 
SOCIEDADE CIVIL 

NÃO 
POLÍTICA 

SETORIAL 

 

 

 

PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL 
RATIFICAÇÃO 

TRABALHA-SE COM 
UMA DECISÃO JÁ 

TOMADA 

CAPACIDADE DE 

OPOSIÇÃO A 
GOVERNOS 

CONSERVADORES 

SIM 
POLÍTICA 
SETORIAL 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Avritzer (2008) e Lubambo e Coutinho (2004) 

A partir do exposto, portanto, é possível entender que os conselhos permitem, através 

das atividades executadas pelos seus membros, uma distribuição de poderes entre os 

envolvidos no processo. Consequentemente, há a indicada divisão das atribuições e 

responsabilidades entre administração pública e a comunidade, apesar de sua aplicação não 

ser obrigatória. 
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2.4 MODELO DE AVALIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

PARNAMIRIM 

Apresentadas as teorias democráticas que guiaram a concepção adotada para esta 

trabalho (a vertente deliberativa) e apontadas as diferentes vias de exercício da deliberação 

dentro da sociedade brasileira, torna-se possível aprofundarmos a discussão que se pretende, 

procedendo a apresentação de um modelo capaz de avaliar os Conselhos Municipais de 

Educação. 

Como exposto, o objetivo geral desta pesquisa é compreender a atuação do Conselho 

Municipal de Educação de Parnamirim. Nesse sentido, é de fundamental importância a 

utilização de um modelo avaliativo capaz de balizar os resultados esperados por esta pesquisa. 

Com isso, é possível observar conformidade entre os objetivos propostos nesta 

dissertação com a estrutura do modelo de avaliação desenvolvido por GONÇALVES et al 

(2012) no artigo “Limites da participação de cidadãos na política pública de saúde: proposta 

de uma metodologia de avaliação”, publicado na Revista Eletrônica Gestão & Saúde (UNB). 

Como fica claro, a política setorial trabalhada é a saúde e seus Conselhos Municipais, 

trabalhados através de estudo de caso no Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre – RS. 

No entanto, uma leitura pormenorizada do trabalho expõe a possibilidade de aderência deste 

modelo não apenas para a saúde, mas também a educação e outros setores de política pública 

– desde que considerando as particularidades de cada área.  

Os autores objetivam apreender “as limitações que os conselhos de saúde apresentam, 

a partir da identificação de determinantes da gestão participativa” (GONÇALVES et al., 2012, 

p. 675). Ou seja, com o levantamento dos fatores e diversos elementos que orientam a 

participação são elaborados indicadores, capazes de desenvolver uma forma de avaliar os 

conselhos e indicar suas limitações e possibilidades. 

A partir da análise de cada um dos indicadores, os resultados que podem ser obtidos 

são denominados pelos autores de Tipologia de Participação. As tipologias podem ser 

classificados em Ampla, Aberta, Média e Restrita, de acordo com as características traçadas 

para cada indicador e das respostas obtidas. 

O modelo de avaliação em referência apresenta uma divisão em duas dimensões, quais 

sejam histórica e amplitude de participação. Como é possível aferir pela nomenclatura, a 

dimensão histórica busca informações da origem do Conselho avaliado e da forma como ele 

se formou.  A partir desta emerge o primeiro indicador, denominado Implantação e 

Departamentalização, “que caracteriza a implantação dos conselhos e como o mesmo está 
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organizado em novas estruturas ou integraram os novos temas” (GONÇALVES et al., 2012, 

p. 682). Para este indicador, tem-se os resultados possíveis: 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Tipologia de Participação: Implantação e Departamentalização 

AMPLA ABERTA MÉDIA RESTRITA 

As organizações 

comunitárias existentes 

participaram da criação 

do conselho e participam 

ativamente das 

atividades do conselho 

Os conselhos foram 

implantados pela 

legislação mas cooperam 

ativamente com outras 

organizações da 

comunidade, agregando 

novos atores em 

comissões existentes 

O conselho foi imposto 

pelos serviços de 

educação, mas passou a 

ser plenamente ativo, 

criando comissões 

O conselho foi imposto 

pelos serviços de 

educação, mas têm 

alguma atividade 

Fonte: Gonçalves et al. (2012) 

Neste indicador, é analisado de que forma se deu a criação do Conselho, e como a 

comunidade participou desse processo. Acerca da importância de como se deu a 

implementação e a participação da comunidade nesse processo. Pereira e Oliveira (2011, p. 

659) lembram que a estrutura anterior da comunidade é determinante para o processo de 

formação do conselho, uma vez indicada a  

existência de Sistemas Municipais de Educação, tendo no Conselho Municipal de 

Educação seu órgão normativo [...] 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. 

A segunda dimensão, Amplitude de participação, por seu turno, tem seu foco 

orientado para o “nível de interação e participação das pessoas em todo o processo 

organizacional” (GONÇALVES et al., 2012, p. 682). Divide-se em duas subdimensões: 

Tradução de Demandas e Gestão.  

A partir da subdimensão Tradução de Demandas advêm os indicadores Avaliação de 

Necessidades, Liderança e Mobilização de Recursos. Segundo Gonçalves et al. (2012, p. 

682), esta subdimensão 

objetiva avaliar as demandas da comunidade; forma do processo de avaliação e 

ainda como estas demandas chegam nos conselhos; o tipo de liderança que se 

apresenta; a proveniência dos recursos e os segmentos que encaminham essas 

demandas. 
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 O indicador Avaliação de Necessidades indica quais os setores ou pessoas 

responsáveis pelo levantamento das necessidades educacionais. Aqui, mostra-se primordial a 

aproximação entre os diversos setores envolvidos em prol de uma tomada de decisão refletida. 

Delors (1998, p. 25) complementa, realçando o envolvimento da população: 

A participação da comunidade local na avaliação das necessidades, através do 

diálogo com as autoridades oficiais e os grupos interessados no interior da 

sociedade, é uma das etapas essenciais para ampliar e aperfeiçoar o acesso à 

educação. A busca deste diálogo, recorrendo aos meios de comunicação social, a 

debates no interior da comunidade, à educação e formação dos pais, à formação em 

serviço dos professores, suscita, em geral, maior conscientização e capacidade de 

discernimento, bem como um desenvolvimento das capacidades endógenas. 

Como apontado Gonçalves et al. (2012, p. 682), este indicador pode ser considerado 

também como “avaliação de demandas, caracterizado melhor no contexto dos conselhos”. 

Quanto à Tipologia, pode se classificar em: 

 

Quadro 3: Tipologia de Participação: Avaliação de Necessidades 

AMPLA ABERTA MÉDIA RESTRITA 

A comunidade intervém 

na avaliação de 

necessidades 

O conselho representa 

ativamente o ponto de 

vista da comunidade e 

avalia as necessidades 

A coordenação do 

conselho representa o 

ponto de vista e avalia as 

necessidades 

A opinião técnica do 

setor educação 

predomina, levando em 

conta os interesses da 

comunidade 

Fonte: Gonçalves et al. (2012) 

O terceiro indicador considerado é Liderança. Neste ponto, busca-se averiguar a 

liderança exercida no Conselho avaliado, sob o ponto de vista da relação dos conselheiros e 

do gestor público de educação. Analisa também em que medida a liderança atua conforme as 

demandas da população. Sobre este último ponto, Gomes (2015, p. 899) infere: 

O âmbito local torna mais palpável a relação entre política pública e resultados, 

permitindo aos representados “sentir na pele” as consequências dos atos dos 

conselheiros e responsabilizá-los de forma pertinente, inclusive subsidiando com 

informações o ciclo de gestão da política pública. 

No que se refere às Tipologias de Participação, pode ser: 

Quadro 4: Tipologia de Participação: Liderança  

AMPLA ABERTA MÉDIA RESTRITA 

O conselho representa 

toda a diversidade de 

interesses da comunidade 
e controla as atividades 

do gestor público de 

educação 

O conselho é ativo com 
iniciativa 

O conselho funciona sob 

um gestor público de 
educação independente 

O conselho não funciona, 

mas o gestor público de 

educação atua 
independente dos grupos 

de interesse 

Fonte: Adaptado de Gonçalves et al. (2012) 

O indicador Mobilização de Recursos diz respeito à destinação dos recursos e ao 

controle do Conselho sobre estes. Souza e Faria (2004, p. 926-927) indicam que o processo de 

descentralização ocorrido no Brasil deu-se 
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num cenário ainda marcado por sequelas decorrentes de longos períodos de regime 

autoritário, nos quais predominaram políticas de desinvestimentos em Educação 

Básica [...] geradoras, em escala alarmante, de índices educacionais negativos traz 

reformas de cunho político descentralizado dos serviços públicos [...] sob a 

justificativa de otimizar seus recursos. 

Ou seja, a descentralização – que deu autonomia aos municípios em diversos setores, 

inclusive educação, e, por conseguinte, findou no surgimento dos Sistemas Municipais de 

Ensino e Conselhos Municipais de Educação – visava não só uma divisão de 

responsabilidade, mas também um melhoramento da gestão e um melhor aproveitamento dos 

recursos utilizados. Assim, torna-se imperativo perceber como os conselhos têm atuado sobre 

esta questão. 

A Tipologia deste indicador está dividida em: 

Quadro 5: Tipologia de Participação: Mobilização de Recursos  

AMPLA ABERTA MÉDIA RESTRITA 

A política local de 

educação obtém 
considerável volume de 

recursos de origens 

diversas; o conselho 

decide a utilização dos 

recursos 

Ocorre contribuição 
periódica da União, do 

Estado e do Município; o 

conselho controla a 

utilização dos gastos 

Ocorre contribuição 
periódica da União, do 

Estado e do Município, 

sem a participação da 

comunidade no controle 

dos gastos 

Os recursos são 
provenientes da 

prestação de serviços. O 

conselho não controla o 

pagamento dos 

honorários 

Fonte: Adaptados de Gonçalves et al. (2012) 

A segunda subdivisão, Gestão, apresenta como indicadores Natureza do Processo 

Decisório, Natureza do Processo de Comunicação, Natureza do Processo de Influência-

Interação e Metas de Desempenho e Treinamento. Esta subdivisão estabelece como objetivo 

“determinar se as responsabilidades recaem nos profissionais ou se a comunidade intervém na 

tomada de decisão” (GONÇALVES et al., 2012, p. 683). 

Primeiro indicador dessa subdivisão, a Natureza do Processo Decisório busca aferir de 

que maneira a comunidade intervém nas decisões tomadas no Conselho, identificando se as 

informações disponíveis são adequadas para a tomada de decisão.  

Gadotti (2000, p. 167) destaca a importância de mensurar esse indicador como forma 

de avaliar o Conselho, uma vez que considera a abertura dos canais de participação como 

condição necessária para democratização das decisões: 

É verdade, nem sempre a administração está disposta a abrir mão de parte de seu 

poder de decisão. Ela foi feita eleita para dirigir o Município. Ela tem que assumir o 
comando e não se trata de enfraquece-lo. Todavia, uma coisa é tomar as decisões 

tecnocraticamente, baseando-se apenas em laudos técnicos, e outra é tomar decisões 

apoiando-se na manifestação direta da população. 

Assim, a participação nesse indicador pode ser considerada: 

Quadro 6: Tipologia de Participação: Natureza do Processo Decisório 

AMPLA ABERTA MÉDIA RESTRITA 

O processo decisório é 

difundido por todo o 

As diretrizes gerais e as 

decisões principais saem 

As diretrizes principais 

saem da cúpula do 

A maioria das decisões 

são tomadas na cúpula 
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conselho, sendo baseado 

em informações 

completas e precisas pois 

têm um eficiente fluxo 

de comunicação. Em 

geral, os participantes 

estão perfeitamente a par 

dos problemas de 

educação 

da cúpula do conselho, 

mas decisões específicas 

saem de outros 

segmentos do conselho; 

as informações são 

razoavelmente adequadas 

e precisas e os membros 

do conselho estão a par 

dos problemas de 

educação 

conselho, mas muitas 

decisões são tomadas por 

outros segmentos do 

conselho; as informações 

disponíveis são quase 

sempre imprecisas, 

estando a par de alguns 

problemas de educação 

do conselho; as 

informações disponíveis 

são parciais e imprecisas; 

o conselho geralmente 

não está a par dos 

problemas de educação 

Fonte: Adaptados de Gonçalves et al. (2012) 

Gadotti (2000, p. 167) aponta também que para a tomada de decisões coletivas, com o 

respaldo popular, é de fundamental importância a transparência administrativa: 

Isto é, democratização das informações. A população precisa efetivamente 

apropriar-se das informações para poder participar da tomada de decisões. A falta de 

controle e de fiscalização popular sobre a administração é uma das maiores 

responsáveis pela corrupção. 

E é justamente acerca da democratização das informações que a Natureza do Processo 

de Comunicação tematiza. Conforme apontado por Gonçalves et al. (2012, p. 684), este 

indicador “procura caracterizar a direção do fluxo de informação, de onde vêm essas 

informações, como circulam dentro do conselho e a responsabilidade dos participantes em 

transmitir essas informações” 

Gomes (2015, p. 903) também aborda o tema da qualidade e do acesso da população 

às informações, indicando a possibilidade de obtenção de resultados mais satisfatórios, ao 

aduzir que 

por meio da deliberação nos conselhos é possível, por um lado, aprimorar o método 

democrático de tomada de decisão, baseado nas considerações sobre melhor 
distribuição da informação e o aprimoramento da capacidade de interpretação e 

julgamento destas por meio da argumentação. Por outro lado, essa deliberação 

democrática pode levar a melhores resultados devido à maior facilidade de obter 

uma concertação de interesses, que não tem necessariamente a pretensão de atingir 

um consenso ou revelar um improvável “bem comum”, mas que qualifica e viabiliza 

a tomada de decisões coletivas. 

Sua Tipologia de Participação está classificada em: 

Quadro 7: Tipologia de Participação: Natureza do Processo de Comunicação 

AMPLA ABERTA MÉDIA RESTRITA 

As informações circulam 
lateralmente entre todos 

os participantes 

indistintamente, de forma 

precisa e responsável; há 

muita interação e 

comunicação à 

realização dos objetivos 

do conselho 

A informação é moldada 

na cúpula do conselho, 

mas com iniciativas dos 

membros do conselho; há 

bastante interação e 

comunicação dirigida à 

realização dos objetivos 

do conselho 

As informações saem na 

maioria das vezes da 

cúpula do conselho; as 

informações necessárias 

são julgadas pela cúpula 

do conselho e há pouca 

interação e comunicação 

entre os participantes 

As informações saem da 

cúpula para diversos 

segmentos do conselho; 

pouquíssima interação e 

comunicação entre os 

membros 

Fonte: Adaptados de Gonçalves et al. (2012) 
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O terceiro indicador desta subdivisão, a Natureza do Processo de Influência-Interação 

consiste na identificação da interação entre os diversos membros do Conselho Municipal de 

Educação de Parnamirim.  

Assim como os demais indicadores, este vai ao encontro das características tidas como 

ideais pela democracia deliberativa. Isto fica explícito nas palavras de Cohen (1989, p. 21) – 

tido por este estudo como um dos referenciais teórico desta corrente democrática –, ao afirmar 

que “os membros reconhecem uns aos outros como tendo capacidades deliberativas, isto é, as 

capacidades necessárias para entrar em uma troca pública de razões e para agir no resultado 

de tal raciocínio público”. 

O que se pretende inferir é de que modo o nível de interação entre os membros do 

Conselho é capaz de influenciar nos resultados por ele obtidos e na qualidade das decisões 

tomadas. Nesse sentido, Gomes (2015, p. 906) aponta que  

o caráter deliberativo do conselho e seu funcionamento continuado favorecem a 

interação “face a face”, o compartilhamento de dificuldades e soluções, o 

conhecimento e a identificação com o outro, a promoção de respeito, confiança e 

empatia mútuos. 

No que se refere à Tipologia de Participação, classifica-se em: 

Quadro 8: Tipologia de Participação: Natureza do Processo de Influência-Interação 

AMPLA ABERTA MÉDIA RESTRITA 

Existe interação amistosa 

no conselho com elevado 
grau de confiança no 

trabalho em equipe. A 

influência é exercida por 

todos segmentos do 

conselho 

Existe moderada 
interação, com elevado 

grau de influência e 

confiança mútua no 

trabalho em equipe 

Existe pequena interação, 
pouca influência e 

cooperação no trabalho 

em equipe; os 

participantes têm pouca 

confiança no grupo 

Pequena interação, 
nenhuma cooperação no 

trabalho em equipe; os 

conselheiros não 

influenciam sobre as 

atividades do conselho 

Fonte: Adaptados de Gonçalves et al. (2012) 

Por fim, o indicador Metas de Desempenho e Treinamento busca informações quanto 

ao estabelecimento de metas por parte do Conselho e de que forma estas são alcançadas. 

Nesse ponto, vale lembrar que o desenvolvimento do Plano Municipal de Educação e o 

estabelecimento das metas para o setor educacional do município é parte integrante das 

atividades inerentes aos conselhos. 

Além disso, este indicador averigua a promoção, ou não, de treinamentos e 

capacitação para os conselheiros, a fim de melhor qualificá-los para o desempenho das suas 

funções no conselho 

Com isso, sua tipologia de participação pode ser: 

Quadro 9: Tipologia de Participação: Metas de Desempenho e Treinamento 

AMPLA ABERTA MÉDIA RESTRITA 

O conselho busca atingir O conselho busca atingir O conselho busca atingir O conselho busca atingir 
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um altíssimo nível de 

metas de desempenho, há 

bastante capacitação de 

seus participantes 

um elevado nível de 

metas de desempenho, há 

muitas vezes a 

capacitação dos 

participantes através dos 

órgãos oficiais 

um nível de metas de 

desempenho alto e 

poucas vezes capacita 

seus participantes 

um nível de metas 

moderado; os 

participantes não 

recebem treinamento 

desejado 

Fonte: Adaptados de Gonçalves et al. (2012) 

Dessa maneira, após análise documental, aplicação de questionários e o 

desenvolvimento das entrevistas, torna-se possível coletar os dados necessários à utilização 

deste modelo de avaliação dos Conselhos e apontar quais as tipologias de participação 

observadas para cada indicador, conforme Quadro 10 a seguir: 

 

Quadro 10: Modelo de Avaliação de Conselho de Política Pública 

Fonte: Adaptados de Gonçalves et al. (2012) 

Através do modelo de avaliação apresentado, portanto, pretende-se alcançar os 

propósitos traçados para esta pesquisa. Para isso, no entanto, faz-se necessário o apontamento 

de como se desenvolveu a pesquisa sob seus aspectos metodológicos. Dessa forma, o capítulo 

a seguir fará o devido aprofundamento. 

DIMENSÃO SUBDIMENSÃO INDICADOR 
TIPOLOGIA DA 

PARTICIPAÇÃO 

HISTÓRICA - 
Implantação e 

Departamentalização 
 

AMPLITUDE DA 

PARTICIPAÇÃO 

TRADUÇÃO DE 

DEMANDAS 

Avaliação de Necessidades  

Liderança  

Mobilização de Recursos  

GESTÃO 

Natureza do Processo Decisório  

Natureza do Processo de 

Comunicação 
 

Natureza do Processo de 

Influência-Interação 
 

Metas de Desempenho e 

Treinamento 
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3 METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de uma pesquisa aplicada. Diferentemente da pesquisa básica, em que há a 

intenção de preencher espaços apenas no âmbito do conhecimento, este tipo de pesquisa traz 

para a realidade as teorias estudadas, sendo capaz de auxiliar no enfrentamento de problemas 

da sociedade. O conhecimento daqui extraído visa a “aplicação numa situação específica” 

(GIL, 2010, p. 27).  

Ainda de acordo com Gil (2010), quanto aos objetivos, as pesquisas podem ser 

classificadas em exploratórias, descritivas e explicativas. Especificamente, este projeto foi 

desenvolvido num parâmetro descritivo, uma vez que buscou detalhar o funcionamento do 

Conselho Municipal de Educação de Parnamirim, através do modelo de referência, 

embasando a definição que indica a intenção de fazer a “descrição das características de 

determinadas populações ou fenômenos” (GIL, 2010, p. 28). De acordo com CERVO et al 

(2007, p. 61-6), este tipo de pesquisa procura, ainda,  

descobrir, com a maior precisão possível, a frequência com que um fenômeno 

ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e suas características. 

Busca conhecer as diversas situações e relações que ocorrem na vida social, 

política, econômica e demais aspectos do comportamento humano, tanto do 
indivíduo tomado isoladamente como de grupos e comunidades mais complexas 

(grifo nosso). 

Os grifos no extrato acima indicam a conformidade da pesquisa descritiva com a 

configuração do estudo aqui desenvolvido. Ora, buscou-se entender de que forma funciona o 

Conselho de Municipal de Educação de Parnamirim, através dos indicadores categorizados 

pelo modelo de avaliação. Ou seja, elucidar de que forma ocorrências sociais e políticas (no 

caso, os indicadores elencados) induzem determinados resultados institucionais (a atuação do 

conselho estudado).  

A abordagem tratada nesta dissertação foi qualitativa. As limitações da pesquisa 

quantitativa fazem com que tanto a importância, quanto a necessidade de um modelo 

fomentado por um pensamento menos estruturado, portanto com maior flexibilidade para o 

entendimento das complexidades e, sobretudo, das subjetividades advindas do objeto de 

estudo, seja realçado. Assim, a pesquisa qualitativa busca dotar o pesquisador de melhores 

condições para entender as novas diversidades da sociedade, enfrentando novos contextos e 
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perspectivas (FLICK, 2009, p. 21). Vergara (2012, p 242) reforça tal entendimento, ao afirmar 

que 

pesquisas ditas qualitativas [...] contemplam a subjetividade, a descoberta, a 

valorização da visão de mundo dos sujeitos. As amostras são intencionais, 

selecionadas por tipicidade ou por acessibilidade. Os dados são coletados por meios 

de técnicas pouco estruturadas e tratados por meio de análises de cunho 

interpretativo. 

Além disso, os métodos qualitativos investigam problemas que os procedimentos 

simplesmente estatísticos não podem comprovar, como aspectos psicológicos, opiniões e 

atitudes. No objeto estudado, buscou-se observar, sobretudo através das análises das atas de 

reunião do Conselho, o comportamento dos conselheiros e seu posicionamento diante das 

questões debatidas, fundamentando a importância do enquadramento qualitativo do estudo. 

Nesse contexto, como método de investigação foi utilizado o estudo de caso. Indicado 

“como o delineamento mais adequado para a investigação de um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto real” (GIL, 2010, p. 37), e considerando a apropriabilidade a que Flick 

(2009) se refere, tem-se aqui o método mais adequado ao objeto deste estudo.  

Yin (2005), em sua pesquisa dirigida especialmente aos estudos de caso, corrobora 

com Gil (2010) ao caracterizar essa forma de investigação social, citando que com ela é 

possível desenvolver o estudo mesmo com controle reduzido sobre os acontecimentos. Além 

disso, Yin (2005, p. 20) aponta que torna-se possível 

uma investigação para se preservar as características holísticas e significativas dos 

acontecimentos da vida real – tais como ciclos de vida individuais, processos 

organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, 

relações internacionais e a maturação de setores econômicos (grifo nosso). 

Mais uma vez, pode-se observar que há aderência entre a pesquisa que foi 

desenvolvida e a metodologia apontada. Neste caso, depreende-se que foi possível 

desenvolver uma análise acerca da atuação do Conselho Municipal de Educação do município 

de Parnamirim, considerando os diversos fatores influenciadores desse processo, sem que 

houvesse qualquer interferência, por parte do pesquisador, no contexto social estudado. Nesse 

sentido, Creswell (2010, p. 211) lembra que “obter o ingresso a um local de pesquisa e as 

questões éticas que podem são também elementos do papel do pesquisador”.  

Com isso, cabe indicar que a escolha do município para o estudo de caso deriva dos 

bons números observados na gestão pública da cidade, nas mais diversas áreas. Como 

exemplo, pode-se indicar a infraestrutura da cidade, que está em constante melhoria. 

Segundo dados obtidos na página oficial da prefeitura de Parnamirim na internet, a cidade 

está quase 100% saneada. 
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A cidade apresentou também um crescimento vertiginoso em seu IDHM – Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal, apresentado pelo PNUD – Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (2013). No ano de 1991, esse índice era de 0,472 (muito 

baixo) e passou a 0,766 (alto) em 2010, apresentando um crescimento de aproximadamente 

63%. Com esses números, o município passou a deter o mais alto IDHM do estado, e se 

posiciona ainda acima da média do IDHM potiguar e brasileira (Gráfico 1).  

Gráfico 1 – Evolução do IDHM de Parnamirim – RN – Brasil

 
Fonte: Adaptado de PNUD (2013) 

Cabe lembrar que a composição deste indicador é feita a partir das dimensões de 

longevidade, educação e renda, o que já tornaria o alvo desse estudo (o Conselho Municipal 

de Educação da cidade) oportuno. Esse embasamento fica ainda mais reforçado ao se 

constatar que a dimensão que teve maior evolução foi justamente a educação: ainda 

conforme dados da PNUD, a educação parnamirinense, sob a análise do IDHM, teve um 

crescimento de 0,454, sendo a dimensão com maior evolução. 

Em última análise acerca do estudo de caso, tem-se uma outra característica, que é a 

possibilidade de triangulação entre diversas técnicas de coletas de dados. Vergara (2012, p. 

242) lembra a necessidade de respeitar a coerência teórica e metodológica, e define a 

triangulação como “uma estratégia de pesquisa baseada na utilização de diversos métodos 

para investigar um mesmo fenômeno”. 
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Desta maneira, como métodos para coleta de dados da presente pesquisa, foram 

utilizadas as seguintes técnicas: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, questionários e 

entrevistas estruturadas. 

3.2 COLETA DE DADOS 

A pesquisa bibliográfica tem como base principal materiais que já foram publicados 

em livros, teses, dissertações ou periódicos, podendo ser caracterizada, de acordo com 

Vergara (2004), como fonte primeira ou secundária, a depender do perfil do estudo
7
. Além 

disso, materiais disponibilizados na Internet também podem se encaixar nessa fase da 

pesquisa (GIL, 2010). No caso especifico desta investigação, foi capaz de embasar toda a 

parte teórica do trabalho e de oferecer os melhores subsídios para a construção do referencial 

teórico e o desenvolvimento das ideias conclusivas. 

Marconi e Lakatos (2010) vão de encontro à ideia apresentada por Vergara (2004), ao 

afirmarem que os dados obtidos nas pesquisas bibliográficas sempre serão fontes de dados 

secundárias. No entanto, aprofundam a definição do conceito dessa forma de coleta de dados 

ao apontar os diversos meios dos quais ela pode advir, inclusive elencando meios orais, como 

rádio ou elementos audiovisuais quaisquer. As autoras relacionam como possíveis fontes para 

pesquisa bibliográfica a imprensa escrita, meios audiovisuais, material cartográfico e 

publicações. No âmbito deste estudo, os elementos que foram amplamente utilizados foram as 

publicações, como “livros, teses, monografias, publicações avulsas, pesquisas” (MARCONI e 

LAKATOS, 2010, p. 168) 

Nesse sentido, a fim de entender o cenário das pesquisas acadêmicas a esse respeito, 

foi feito um levantamento da literatura nacional nos últimos cinco anos, no período entre 

2011 e 2015. Para tal, inicialmente foram realizadas pesquisas no Portal de Periódicos da 

CAPES, no Portal SPELL e no Portal da ANPAD – considerando publicações nos diversos 

eventos realizados pela entidade. No caso do primeiro foram considerados os artigos em 

português e que tenham sido revisados por pares. Como descritores, foram utilizados os 

termos “democracia deliberativa”, “conselho de políticas públicas” e “conselho municipal 

de educação”. 

                                            
7
 Vergara (2004) sinaliza: “O livro Princípios de administração científica, de Frederick W. Taylor, 

publicado pela Editora Atlas, é fonte primária se cotejado com obras de outros autores que 
descrevem ou analisam tais princípios. Estas, por sua vez, são fontes secundárias” (p. 48) 
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Com isso, obteve-se o total de oitenta e seis pesquisas. A fim de identificar quais 

teriam maior similaridade com a temática deste trabalho, procedeu-se uma análise através 

da apreciação dos títulos, do resumo e das palavras-chave de cada um dos estudos. 

Assim, o que se observou é que apenas duas dessas pesquisas tiveram relação direta 

com o que se pretende estudar nessa dissertação, que é o exercício da democracia 

deliberativa através do conselho municipal de educação. Os trabalhos de Crantschaninov 

(2011), tratando sobre o conselho municipal de educação de São Bernardo do Campo-SP, e 

Guerra e Teodósio (2013), que estuda tanto o conselho como a formulação de políticas 

públicas na área da educação no município de São João del Rei-MG seriam os únicos com 

relação direta com o tema estudado. 

Para o descritor “democracia deliberativa” os trabalhos obtidos tinham como norte a 

discussão teórica ou mesmo normativa/legal do tema. Já para os resultados do descritor 

“conselho de políticas públicas” foram localizados projetos que tratavam de áreas diversas, 

como meio-ambiente, segurança, turismo, e, sobretudo, saúde, dentre outros.  

Uma vez observado que o descritor “conselho municipal de educação” direcionou um 

melhor resultado, foi feita uma nova busca, a fim de melhor retratar o contexto da pesquisa. 

Desta vez, procedeu-se a pesquisa no Banco de Teses da CAPES, sendo considerado o mesmo 

período da pesquisa inicial (de 2011 a 2015). Dezessete documentos foram decorrentes dessa 

investigação, dos quais, após análise de título, resumo e palavra-chave, oito apresentaram 

relação direta com o presente estudo. 

Dentre as oito dissertações oriundas desta pesquisa, foram observados dois 

direcionamentos. O primeiro indica pesquisas que analisam a situação e a estrutura dos 

conselhos municipais de educação, buscando averiguar aspectos como autonomia e 

democratização. Neste grupo estão as dissertações de Magalhães (2011), Marques (2011), 

Rangel (2011) e Alves (2011). 

Um outro grupo dispõe sobre a influência que os conselhos exercem no que se refere à 

elaboração das políticas públicas, além da questão estrutural e do funcionamento destes 

órgãos. Este é o caso dos trabalhos de Marcelino (2011), Natal (2011), Oliveira (2012) e 

Basílio (2012), que trabalharam, respectivamente, nos municípios de Lages-SC, Vitória-ES, 

Maricá-RJ e Duque de Caxias-RJ. 

A partir deste levantamento, infere-se que esse campo de pesquisa já possui 

considerável literatura desenvolvida. Trata-se, porém, de um tema que deve ser cada vez mais 

aprofundado pela academia, de forma a promover a aproximação entre a população e os entes 

públicos.  
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Uma segunda fonte de coleta de dados utilizada para esta pesquisa foi a investigação 

documental. Diferentemente da bibliográfica, que usualmente tem um caráter público e com 

fontes secundárias, originárias de estudos de diversos autores, a pesquisa documental pode 

levantar dados primários, com a análise de documentos que ainda não tenham sido estudados 

(GIL, 2010).  

Sobre esse tipo de pesquisa, Marconi e Lakatos (2010) apresentam características de 

fontes e tipos de documentos. Como fontes, elencam arquivos públicos, arquivos particulares 

e fontes estatísticas. Para o desenvolvimento dessa pesquisa serão exponencialmente 

utilizados os arquivos públicos, que podem ser documentos oficiais ou publicações 

parlamentares (dos níveis municipal, estadual ou federal), e as fontes estatísticas. 

No que tange aos primeiros, foram observados em maior detalhe documentos 

institucionais do Conselho Municipal de Educação de Parnamirim, como seu regimento 

interno e as atas de reuniões. Especificamente, no que tange a estas, com o objetivo primeiro 

de coletar informações acerca da operação do Conselho, relacionando-as com as categorias de 

análise e indicadores estabelecidos para esta dissertação. Além disso, foram utilizadas leis 

(com ampla diversidade, desde leis municipais até a Constituição Federal de 1988), como 

forma de embasar as discussões levantadas. 

Para este propósito, a fim de possibilitar uma análise mais precisa e visando 

compreender um momento político mais recente, foi considerado o período de 2013-2016. A 

opção pela análise nesse intervalo de tempo é decorrente de uma avaliação inicial das atas e 

da forma como pôde se perceber o desempenho do Conselho a partir destas. 

Um outro tipo de coleta utilizado foram os dados estatísticos, utilizados como forma 

de balizar os argumentos apontados e fornecer possíveis explicações para “os mais variados 

aspectos das atividades de uma sociedade, incluindo as manifestações patológicas e os 

problemas sociais” (MARCONI e LAKATOS, 2010, p. 160). 

Outra forma de coleta de dados utilizada para essa pesquisa foi a aplicação de 

questionários. Marconi e Lakatos (2010, p. 184) definem este instrumento como aquele 

“constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito, e 

sem a presença do entrevistador”. 

Gil (2008, p. 121) complementa, indicando que as questões aqui envolvidas têm o 

“propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, 

interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.”. 

Quanto ao tipo de pergunta que compõe o questionário, pode-se ter a aberta, fechada 

ou de múltipla escolha, que foram as utilizadas nesta pesquisa. Marconi e Lakatos (2010, p. 
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189) inferem que estes tipos de perguntas “apresentam uma série de possíveis respostas, 

abrangendo várias facetas do mesmo assunto”. Dessa maneira, torna-se possível estabelecer 

relações entre os conceitos estudados e as opções elencadas para múltipla escolha, como 

forma de obter os resultados esperados. No caso deste projeto, o questionário intenta perceber 

qual a percepção dos conselheiros em relação a cada um dos indicadores postulados pelo 

modelo de avaliação utilizado. 

A quarta técnica de coleta de dados adotada foi a entrevista. Gil (1999) aponta que as 

entrevistas dão a possibilidade de acesso aos variados aspectos da vida social, bem como 

fornece dados em profundidade do comportamento humano. As entrevistas são ferramentas 

capazes não só de enriquecer, mas também de nortear o rumo do projeto em execução, através 

do levantamento de dados objetivos e subjetivos dos pesquisados. Como apontando por Yin 

(2005, p. 118), 

as entrevistas constituem uma fonte essencial de evidências para os estudos de caso, 

já que a maioria delas trata das questões humanas. Essas questões humanas 

deveriam ser registradas e interpretadas através dos olhos de entrevistadores 

específicos, e respondentes bem-informados podem dar interpretações importantes 

para uma determinada situação. Também podem apresentar atalhos para se chegar à 

história anterior da situação, ajudando-o a identificar outras fontes relevantes de 

evidência. 

A técnica de entrevista adotada neste projeto foi a estruturada. Conforme indicado por 

Marconi e Lakatos (2010), esse tipo de entrevista se caracteriza pela condução através de um 

roteiro predeterminado, sem a possibilidade de alteração das perguntas por parte do 

pesquisador. O que se almeja, portanto, é uma padronização das perguntas, permitindo que as 

respostas “sejam comparadas com o mesmo conjunto de perguntas, e que as diferenças devem 

diferenças entre os respondentes e não diferenças nas perguntas’ (LODI, 1974, p .16 apud 

MARCONI e LAKATOS 2010, p. 180). 

Creswell (2010, p. 214) lembra ainda que as entrevistas na pesquisa qualitativa 

“envolvem questões [...] em pequeno número e se destinam a suscitar concepções e opiniões 

dos participantes”.  

De uma forma geral, as entrevistas voltadas para esta pesquisa buscaram 

complementar as informações obtidas através das análise documental e da aplicação dos 

questionários. Assim tornou-se possível evidenciar os elementos capazes de potencializar ou 

de dificultar o funcionamento da gestão participativa do Conselho Municipal de Educação de 

Parnamirim.  
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3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Conforme a Lei 1.294/2006, que cria o Conselho Municipal de Educação de 

Parnamirim, a estrutura deste órgão é composta buscando equilibrar a presença da sociedade 

civil e do poder público, fazendo-os partilhar as instâncias de poder do Conselho. No entanto, 

mesmo numa análise superficial da referida Lei, é possível observar uma diferença entre a 

quantidade de representantes de cada um dos lados (Quadro 11), tendo a sociedade civil cinco 

representantes e a administração pública municipal, quatro. Os setores representados são os 

seguintes: 

Quadro 11: Setores Representados no Conselho Municipal de Educação de Parnamirim 

REPRESENTANTES DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
REPRESENTANTES DASOCIEDADE CIVIL 

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL 

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

REPRESENTANTE DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

REPRESENTANTE DE ASSOCIAÇÕES COM 

AFINIDADE COM OS INTERESSES 

EDUCACIONAIS 

REPRESENTANTE DO SEGMENTO DE 

DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL 
REPRESENTANTE DA APAE 

REPRESENTANTE DOS CONSELHOS DAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS 
REPRESENTANTE DOS PAIS DOS ALUNOS 

- 
REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DA 

REDE MUNICIPAL 

Fonte: Adaptado da Lei 1.294/2006 

Ou seja, na estrutura do Conselho Municipal de Educação existem oito setores 

representados, entre os de poder público e os da sociedade civil. Considerando que existem os 

Conselheiros Titulares e Suplentes, a população total desta pesquisa seria, portanto, de 

dezessete pessoas
8
. Tal afirmação está baseada na definição elaborada por Vergara (2004, p. 

51), que define população ou universo “como um conjunto de elementos (empresas, produtos, 

pessoas, por exemplo) que possuem as características que serão objeto de estudo”. 

Como Marconi e Lakatos (2010) imputam, a adoção de amostra da população se dá 

naqueles casos em que a pesquisa não é desenvolvida de forma censitária, que é o caso do 

presente estudo. Assim, foi considerada uma amostra do tipo intencional. Gil (2010, p. 94) 

sustenta que “constitui uma tipo de amostragem não probabilística e consiste em selecionar 

um subgrupo da população que, com base nas informações disponíveis, possa ser 

representativo de toda a população”. 

                                            
8
 O(a) Secretário(a) Municipal de Educação é membro-nato e não possui suplente, enquanto os 

demais representantes sim. 
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Para os questionários, adotou-se tal metodologia visando sua aplicação com os 

conselheiros titulares, que são nove. Esta opção deu-se ao considerar que estes teriam 

conhecimentos mais qualificados acerca do funcionamento do conselho. Havendo 

impossibilidade desta aplicação, repassou-se tal incumbência aos conselheiros suplentes. 

Nesse sentido, foi possível proceder a aplicação dos questionários junto a sete 

conselheiros, entre titulares e suplentes, o que representa um bom percentual do inicialmente 

estimado. Faz-se necessário indicar que os demais foram impossibilitados em razão da 

limitação temporal, que inviabilizou novas tentativas de aplicação. 

Para as entrevistas, constitui fonte importante a contribuição de Basílio (2011, p. 33) 

ao expor o relato de um funcionário do Conselho por ela estudado, que afirma: 

é importante você ouvir um conselheiro do Governo, mas não deixar de entrevistar 

um da sociedade civil, que seja bem articulado, para ouvir pontos de vistas 

diferentes sobre seu funcionamento. Temos alguns conflitos, e o Governo nem 

sempre pode falar tudo o que pensa. 

A partir desse extrato, entendeu-se que seria interessante ouvir parte dos diversos 

setores envolvidos. Assim, buscando tal equilíbrio, optou-se por realizar as entrevistas junto 

ao Presidente do Conselho Municipal de Parnamirim, a um representante da sociedade civil e 

a um representante da administração pública. 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

O método adotado para a apreciação dos dados foi a análise de conteúdo. Através 

desse instrumento analítico, busca-se analisar a mensagem que um dado conteúdo passa, seja 

de forma explícita ou não. De acordo com Vergara (2012, p. 15) “a análise de conteúdo é 

considerada uma técnica para o tratamento de dados que visa a identificar o que está sendo 

dito a respeito de determinado tema”. 

A partir da análise de conteúdo, portanto, foram tratados tanto o material oriundo do 

levantamento documental realizado, quanto as transcrições das entrevistas estruturadas 

aplicadas. De forma a auxiliar o desenvolvimento desse aspecto do trabalho, foi de 

fundamental importância a contribuição de Laurence Bardin (2011), através de sua obra 

“Análise de Conteúdo”. Nela, a autora expõe os procedimentos, técnicas e métodos adotados 

para a elaboração de tal análise, seja para os documentos ou para as entrevistas. 

Nesse sentido, há de se observar a sequência lógica apontada pela autora para a correta 

execução do método. Assim, dar-se-ão as fases de organização da análise, codificação, 

categorização, inferência e, por fim, a informatização das análises. 



    60 
 

Cabe ressaltar neste ponto que a análise desenvolvida pautou-se no instrumento de 

avaliação proposto por Gonçalves et al (2012), através da análise dos indicadores 

estabelecidos para a avaliação dos conselhos, conforme apontado anteriormente. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-RN 

O município de Parnamirim está localizado no Rio Grande do Norte, a uma distância 

de aproximadamente doze quilômetros da capital potiguar, Natal. Compõe, ao lado de mais 

dezenove cidades, a mesorregião do Leste Potiguar (conforme Figura 4), caracterizada como a 

mais populosa e responsável por grande parte da produção econômica do estado. 

Figura 4: Mesorregião do Leste Potiguar

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Parnamirim 

Ainda nesse sentido, quanto a seus limites geográficos, faz divisa com os municípios 

de Macaíba, São José do Mipibu e Nísia Floresta, além da própria capital do estado, Natal. 

Como visto na Figura 5 a seguir, sua demarcação ao leste tem fim no oceano atlântico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Municípios Limítrofes 
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Fonte: Site da Prefeitura de Parnamirim – RN 
Com data oficial de fundação em 17 de Dezembro de 1958, através da Lei 2.325, a 

localização do município tem grande relevância histórica, que ultrapassa os limites da região. 

Como é reconhecido, a posição estratégica – que fornece acesso facilitado a Europa, África e 

América do Norte – possibilitou a cidade a receber a base aérea americana no decorrer da 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), propiciando um papel de destaque no conflito e 

impulsionando a criação do município anos mais tarde. Como apontado no site da Prefeitura 

de Parnamirim (2015),  

A pista de pouso das companhias comerciais dividia ao meio o campo de 
Parnamirim. Os brasileiros ficaram com o lado oeste, onde já estavam as instalações 

da Air France e da companhia de aviação italiana (LATI), desativadas desde o início 

da guerra na Europa. Eram instalações modestas demais para atender o esforço de 

guerra dos aliados e os americanos preferiram ocupar o lado leste. Lá, eles estavam 

construindo um novo campo, a Base Leste: Parnamirim Field, o maior campo de 

aviação e base de operações militares que os Estados Unidos viria a ter, durante a 

Segunda Guerra, fora do seu território. 

 

Em termos estratégicos, Parnamirim Field foi a base de um triângulo que apontava 

para o "teatro de operações" (o norte da África e o sul da Europa), onde a sorte dos 

aliados contra os nazistas estava sendo lançada. Este triângulo era identificado nos 

mapas estratégicos norte-americanos como Trampoline of Victory. 

A partir dessa mesma fonte pode-se conferir também um outro acontecimento 

relevante decorrente do posicionamento estratégico da cidade: 
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em 12 de outubro de 1965, o Ministério da Aeronáutica oficializou a criação do 

Centro de Lançamentos da Barreira do Inferno (CLBI), instalado em área do 

município de Parnamirim, e que nos dez anos seguintes, deu a Natal a fama de 

"Capital Espacial do Brasil", desenvolvendo vários projetos internacionais em 

parceria com a NASA. 

Quanto aos aspectos demográficos da cidade, a partir de dados do Censo Demográfico 

de 2010, do IBGE, Parnamirim possui uma área de pouco menos de 124 km², sendo apenas a 

130º no ranking por área dos municípios potiguares. Por outro lado, quando utilizado o 

aspecto do número de habitantes para diferenciar esses municípios, Parnamirim ocupa a 

terceira posição como mais populosa do estado, com uma população de 242.384 habitantes 

(IBGE, 2015), atrás apenas de Mossoró e Natal. Dessa maneira, apresenta uma densidade 

demográfica de 1.639,70 hab./km². 

No que se refere à questão populacional, inclusive, faz-se necessário apontar o 

crescimento vertiginoso apresentado pelo município em questão. Entre o período de 1991 e 

2015 a população aumentou de 63.312 habitantes para pouco mais de 240.000, ou seja, houve 

um acréscimo de aproximadamente 140.000 mil novos munícipes, o que representa um 

crescimento populacional em torno de 220%, como pode ser visto no Tabela 1 e no Gráfico 2 

a seguir. 

Tabela 1: Evolução da População de Parnamirim 

Ano População de Parnamirim 

1991 63.312 

1996 85.938 

2000 124.690 

2007 172.751 

2010 202.456 

2015 242.384 

 

Fonte: Adaptado de IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, Censo Demográfico 2000, 

Contagem Populacional 2007 e Censo Demográfico 2010 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Evolução da População de Parnamirim 
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Fonte: Adaptado de IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, Censo Demográfico 2000, 

Contagem Populacional 2007 e Censo Demográfico 2010 

Nesse contexto, é interessante notar como o poder público municipal respondeu a esse 

aumento populacional. Ora, como apontado por Moura (2011, p. 122-123), é notória a 

“incapacidade político-institucional dos municípios – fragilidade financeira; reduzida 

capacidade organizacional; tradição de práticas clientelistas ou ausência de um capital social 

aprimorado”. Adicione-se a isso o célere crescimento populacional aferido. 

Portanto, poderia se esperar uma deterioração da qualidade dos serviços prestados à 

população. O que se viu, na verdade, é que acabaram havendo melhorias em diversos setores 

da sociedade ao longo desses anos, conforme indicam os indicadores sociais. Seguramente, o 

exemplo mais marcante é a evolução do IDH ao longo desses anos. Como visto no Gráfico 1, 

o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal da cidade teve um aumento de 63%, 

passando a ser classificado como alto. 

Em outros aspectos, como indicadores relativos a infraestrutura, o município também 

apresenta indicadores expressivos. Assim como no caso do IDHM, em diversos desses 

indicadores possui números superiores aos do Rio Grande do Norte, do Nordeste e do Brasil. 

Exemplificando, o município possui aproximadamente 97% dos domicílios recebendo 

abastecimento de água, conforme o Gráfico 3, número muito superior ao dos demais locais 

analisados. 
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Gráfico 3: Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água

 

Fonte: Censo 2010 

Outro exemplo relevante é a coleta de lixo realizada no município. Nesse quesito, é 

possível observar que 93% dos domicílios são atendidos por esse serviço. Mais uma vez, 

destaca-se dos demais entes comparados, conforme indica o Gráfico 4 a seguir: 

Gráfico 4: Domicílios particulares permanentes atendidos por serviço de limpeza 

 

Fonte: Censo 2010 

Apesar da existência de outros indicadores que poderiam ser expostos aqui, é 

imperativo lembrar que o foco dessa pesquisa é o desenvolvimento de uma análise acerca do 

setor educacional. Assim, faz-se necessário observar indicadores sociais voltados para este 

fim. Nesse sentido, é possível observar no IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação 
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Básica mais uma vez um destaque do município estudado em relação à média estadual, como 

pode ser visto nos números abaixo: 

Tabela 2: Comparativo IDEB Parnamirim X Rio Grande do Norte – 5º Ano 

Localidade 2005 2007 2009 2011 2013 

Parnamirim 3,2 3,8 4,0 4,1 4,2 

Natal 3,3 3,7 3,7 4,0 4,3 

Rio Grande do Norte 2,6 3,0 3,5 3,7 3,9 

Fonte: IDEB 2005, IDEB 2007, IDEB 2009, IDEB 2011, IDEB 2013 

Tabela 3: Comparativo IDEB Parnamirim X Rio Grande do Norte – 9º Ano 

Localidade 2005 2007 2009 2011 2013 

Parnamirim 2,9 3,5 3,2 3,2 3,3 

Natal 3,0 3,2 3,2 3,2 3,2 

Rio Grande do Norte 2,6 2,7 2,9 2,9 3,1 

Fonte: IDEB 2005, IDEB 2007, IDEB 2009, IDEB 2011, IDEB 2013 

Há de se frisar, no entanto, que os números de ambos são considerados baixos e 

carecem de melhora Para efeitos desta pesquisa, são apenas indicadores que mostram uma 

melhor qualidade do ensino de Parnamirim quando comparadas aos outros dois entes 

federativos analisados, bem como uma evolução nos números apresentados. 

O Fluxo Escolar por Faixa Etária é, de acordo com o PNUD (2013), o índice 

responsável por apontar a presença da 

população em idade escolar em quatro momentos importantes da sua formação: 

entrada no sistema educacional; finalização do primeiro ciclo do ensino fundamental 

(neste caso, é captado somente o ensino regular); e conclusão do ensino fundamental 
e do ensino médio.  

Quanto a esta medida, mais uma vez observa-se a liderança do município estudado no 

comparativo, tanto com a capital potiguar, como quando analisado junto às médias o estado e 

o país, conforme mostra o gráfico a seguir: 
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Gráfico 5: Fluxo Escolar por Faixa Etária – Parnamirim – 2010

 

Fonte: Adaptado de PNUD (2013) 

Dando seguimento a essa breve análise da situação educacional do município, tem-se 

que as taxas de analfabetismo apresentadas no intervalo entre 1991 e 2010 apresenta uma 

redução, de 25,1% em um primeiro momento, para 7,6%, conforme aponta o Gráfico 6. Há de 

ser considerado aqui ainda o fato de a população ter aumentado mais de 200% nesse período, 

o que torna a redução desses números ainda mais relevante. 

 

Gráfico 6: Taxas de Analfabetismo Comparada – 1991 a 2010

Fonte: Censo 1991, Censo 2000, Censo 2010 
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Em outros termos, verifica-se que houve uma redução da taxa de analfabetismo em 

torno de 70%. O Gráfico 7 a seguir mostra esta relação com os demais entes comparados: 

Gráfico 7: Redução das Taxas de Analfabetismo no Período de 1991 a 2010 

 

Fonte: Censo 1991, Censo 2000, Censo 2010 

Para o alcance de indicadores como esses, diversas foram as políticas públicas com 

foco no setor educação desenvolvidas pelo município. Utilizando como base a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de anos anteriores e informações disponíveis na homepage oficial da 

Secretaria Municipal de Educação (2015), seguem algumas das políticas de educação do 

município: 

 Inclusão Digital - Laboratórios de Informática nas Escolas: busca a montagem de 

laboratórios de informática nas escolas municipais, dotados de equipamentos e estrutura 

de redes; 

 Implementação do Núcleo de Tecnologia Científica: esta política objetiva despertar no 

estudantes o interesse por disciplinas como Matemática, Química e Física; 

 Educação ambiental, inclusiva, matemática e outros nas escolas: além de fomentar os 

ideais de sustentabilidade e preservação, esta política também ambiciona o 

desenvolvimento de um pensamento lógico-matemático e inclusivo-moral; 

 Aprendendo Línguas - Inglês e Espanhol: prevê a inclusão, de forma optativa, das 

disciplinas de inglês e espanhol para os alunos do ensino fundamental da rede municipal; 

 Educação e Arte: a política em questão busca coadunar as atividades pedagógicas com o 

interesse pelas artes, como pintura, escultura, etc.; 
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 Mais Educação - Escola em Tempo Integral: disponibiliza a estrutura das escolas para 

que os alunos permaneçam além do tempo convencional dos horários de aula. 

Além destas, há uma série de políticas no município que têm a educação como foco. 

Entre elas, destacam-se as que objetivam melhoria das bibliotecas das escolas municipais, a 

aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar através da agricultura familiar e a 

oferta de Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

Assim, após uma sucinta caracterização do município estudado, se fará uma 

contextualização da estrutura do Conselho e de que como este está configurado. Para tal, se 

faz necessária uma análise documental, que tem como ponto de partida o exame da Lei 

1294/2006, que cria e caracteriza o funcionamento do conselho. 

4.2 O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARNAMIRIM 

O Conselho Municipal de Educação de Parnamirim teve sua criação legalmente 

registrada através da Lei 1.294/2006, sancionada em 29 de Março de 2006. Por meio deste 

regimento legal, torna-se possível entender quais as competências do órgão criado, bem como 

quem são seus componentes. 

Em seu artigo 3º, parágrafo 2º, tem-se o entendimento de quem são os membros do 

Conselho e a qual setor da sociedade ou da administração pública eles estão representando. O 

mandato de cada um desses conselheiros é de dois anos, podendo haver até três mandatos 

seguidos
9
. Segue texto da referida Lei (PARNAMIRIM, 2006): 

§ Os membros do Conselho Municipal de Educação devem pertencer as entidades 

representativas das seguintes classes: 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: 

01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação 

01 (um) representante do segmento de Diretor de Escola Municipal 

01 (um) representante dos Conselhos das Escolas Municipais 

SOCIEDADE CIVIL 

01 (um) representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 

01 (um) representante de associações com afinidade com os interesses educacionais 

01 (um) representante da APAE 

01 (um) representante dos pais dos alunos 

01 (um) representante dos professores da rede municipal 

                                            
9
 Foram solicitadas alterações na Lei que cria e caracteriza o Conselho em análise, conforme consta 

na Ata de Reunião 22 (PARNAMIRIM, 2006c). Dentre outras mudanças, tem-se alteração da duração 
do mandato, que passaria a ser de três anos, com permissão para apenas uma recondução. No 
entanto, ainda não foram oficializadas tais alterações. 
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Estes seriam os considerados conselheiros titulares, tendo cada representante um 

suplente. Além destes, o(a) Secretário(a) Municipal de Educação enquadra-se como membro 

nato do Conselho, conforme indica o parágrafo 1º do artigo 2º, desta mesma lei, podendo, 

inclusive, ser eleito presidente pelos demais conselheiros. Assim, tem-se nove conselheiros 

titulares e oito conselheiros suplentes.  

Como visto, a questão da paridade, que envolve e, de certa forma, norteia a temática 

dos Conselhos não está estritamente seguida aqui. Ao contrário, a sociedade civil detém cinco 

das vagas de conselheiros, enquanto que os representantes da administração pública municipal 

ocupam quatro lugares apenas. 

A título de ciência, no que se refere ao gênero do conselheiros, observa-se um 

predomínio das mulheres no colegiado estudado. De acordo com a última posse realizada, em 

2015, do total de dezessete conselheiros, entre titulares e suplentes, treze eram do sexo 

feminino e quatro do sexo masculino, que representam, em termos percentuais, 76% e 24% da 

composição do conselho, respectivamente. 

Outra análise substancial refere-se ao funcionamento do Conselho avaliado quando 

observado o decorrer dos anos. Como exemplo, considerando a quantidade de reuniões 

realizadas no anos de 2009 e 2015
10

, tem-se um grande incremento, saltando de duas no 

primeiro ano analisado, para dez em 2015, conforme indicado no Gráfico 8 abaixo: 

Gráfico 8 – Reuniões realizadas pelo Conselho Municipal de Educação de Parnamirim

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

                                            
10

 Para efeito de análise documental serão apreciadas as atas de 2016. No entanto, para justificar a 
opção pelo período 2013-2016 não foi considerado o ano de 2016, uma vez que ainda está em 
vigência. 
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Outro dado que baliza a opção pela análise das atas posteriores a 2013 é a quantidade 

média de participantes presentes em cada reunião, conforme Gráfico 9 a seguir: 

Gráfico 9 – Número Médio de Conselheiros Presentes nas Reuniões do Conselho Municipal de Educação 

de Parnamirim 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A respeito do gráfico anterior, vale lembrar que no ano de 2009 só houve duas 

reuniões, razão que faz com que sua média de participantes seja relativamente alta. Outro 

ponto interessante de frisar, ainda acerca da frequência dos conselheiros, é que no ano de 

2011 foram de fato realizadas três reuniões. No entanto, outras quatro tiveram de ser 

canceladas por falta de quórum, fato que não se repetiu a partir do ano de 2013. Dessa 

maneira, apresentando uma melhor performance sob os pontos de vista acima mencionados, 

justifica-se, inclusive, a realização da análise documental das atas no período 2013-2016. 

Outra informação interessante quanto à contextualização do Conselho Municipal de 

Educação de Parnamirim refere-se ao grau de escolaridade dos seus componentes. 

Considerando os questionários aplicados, que indicam o perfil de sete conselheiros, tem-se 

que cinco possuem algum tipo de pós-graduação, um fez graduação e outro conselheiro 

conclui o ensino médio. Além disso, os seis conselheiros que fizeram graduação ou pós-

graduação realizaram cursos relacionados a área educacional, como pedagogia, gestão escolar 

ou geografia, por exemplo.  

Nesse sentido, a composição do quadro de conselheiros vai ao encontro do 

entendimento de Fishkin e Luskin (2005, p. 290) acerca da característica dos que fazem a 

democracia deliberativa: “Os participantes geralmente são um pouco mais velhos, com 
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melhor educação e mais interessados e experientes sobre o tópico do que os não participantes” 

(tradução nossa). 

Retomando a questão das suplências, é interessante mencionar que as atas analisadas 

por diversas vezes apontam a participação dos conselheiros suplentes nas reuniões, mesmo 

não havendo obrigatoriedade da presença destes. O Regimento Interno do Conselho 

Municipal de Educação de Parnamirim (2013), indica apenas que o suplente “substituirá [o 

conselheiro titular] em suas faltas e impedimentos, e o substituirá em caso de vaga”. 

No ano de 2013, por exemplo, a média de frequência foi de doze conselheiros 

participantes por reunião, conforme Gráfico 9. Mesmo que de maneira superficial, deste fato 

abstrai-se a ideia de que há um movimento em prol da educação municipal. Cabe registar, no 

entanto, a advertência feita por Sales (2004, p. 28), em relação exatamente a este ponto: 

Não dá, portanto, para identificar participação com a fala ou a presença em reuniões, 

consultas e planejamentos comunitários, votações em assembleias etc. Todas essas 

atitudes e comportamentos podem ser ocasião e metodologia de participação, se 

forem instrumentos de aprendizagem do poder. São negação da participação, quando 

realizadas sob o comando das chefias e coordenadores de grupos, numa tentativa, 

por vezes até muito sofisticada, de vender a impressão de participação, ou quando 

realizadas sem relação com a aprendizagem do exercício do poder.  

Destaca-se, dessa maneira, a necessidade de compreender o funcionamento do 

Conselho Municipal em análise a partir de indicadores que permitam avaliar esta participação 

sob diversos aspectos, e não apenas a partir da análise da frequência. Dessa forma, serão 

analisadas a seguir as categorias apontadas por Gonçalves et al (2012), com o auxílio das 

análises documentais, questionários e entrevistas realizadas. 

4.2.1 Implantação e Departamentalização 

Este aspecto busca evidenciar de que maneira a comunidade interviu na criação do 

Conselho e como a implantação deste se deu. Dessa maneira, torna-se possível perceber a 

influência do seu processo de fundação com a estrutura que foi adotada ao longo dos anos. 

E é sobretudo da participação da comunidade quando da criação do órgão que advém a 

importância de entender este indicador. Como apontando por Fishkin e Luskin (2005, p. 289), 

os processos que ocorrem dentro dos conselhos e demais órgãos que representam a 

democracia deliberativa, através das suas discussões e ponderações, “têm sido chamados de 

‘uma votação com uma face humana’ porque dá uma face humana, e voz, ao processo de 

troca de opiniões fundamentadas” (tradução nossa). Portanto, é primordial compreender a 

participação popular na constituição deste órgão colegiado. 
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Dessa forma, analisando especificamente o caso da criação do Conselho Municipal de 

Educação de Parnamirim, através dos questionários aplicados junto aos conselheiros, a 

tipologia de participação aberta, a partir da percepção dos sete respondentes, que votaram 

unanimemente. 

Com isso, os conselheiros apontam que “o conselho foi implantado pela legislação 

mas coopera ativamente com outras organizações da comunidade, agregando novos atores em 

comissões existentes” (GONÇALVES et al, 2012, p. 682). 

A partir de uma análise das leis de criação do Conselho Municipal de Educação e do 

Sistema Municipal de Educação – respectivamente 1.294/2006 e 1.295/2006 – percebe-se que 

ambas são datadas do mesmo dia, em 29 de Março de 2006. Sabendo-se que para a instituição 

de um Sistema Municipal de Ensino faz-se necessário seu respectivo Conselho, e observando 

ainda o sequencial dos números das leis, levanta-se a possibilidade de inferir, mesmo que 

superficialmente, que a gênese do Conselho Municipal de Parnamirim é proveniente de uma 

articulação da gestão municipal em prol da autonomia do município sobre o setor 

educacional, possível apenas a partir do Sistema. 

Nesse sentido, Goncalves et al (2012, p. 686) apontam que “a legalidade da 

descentralização como a criação dos conselhos, não é condição suficiente para promover a 

participação”. Ou seja, a instituição legal deste mecanismo passa a ter validade apenas quando 

a comunidade passa a envolver-se ativamente nos assuntos relativos ao conselho. Como 

apontado anteriormente, este envolvimento passa a ser maior e mais perceptível a partir do 

ano de 2013, com aumento no número de reuniões realizadas e na quantidade de conselheiros 

presentes. 

Outrossim, conforme mencionado logo acima, a Ata de Reunião 22 (PARNAMIRIM, 

2006c) descreve uma série de alterações pleiteadas pelo colegiado, inclusive no que se refere 

à composição do Conselho: 

Sugere-se a inclusão de um membro a mais na administração pública municipal, 
sendo 01 (um) representante de inspeção da secretaria municipal de educação e na 

sociedade civil acrescentar 01 (um) representante dos professores da rede municipal 

da modalidade de Educação Infantil, 01 (um) representante dos professores da rede 

municipal da modalidade de Ensino Fundamental, 01 (um) representante da rede 

privada de Educação Infantil, 01 (um) representante dos professores da rede 

Municipal da modalidade EJA, 01 (um) representante do segmento de estudantes 

com assento no conselho escolar 

A partir deste extrato infere-se que, apesar de acentuar a disparidade já existente entre 

a quantidade de representantes da administração pública municipal e da sociedade civil, há a 
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intenção de inserir no ciclo democrático novos atores, ampliando a gama de segmentos 

cobertos pela representatividade do Conselho Municipal de Educação. 

Diante disso, com maior engajamento e a pretensão de novas adesões ao conselho, 

caracteriza-se uma participação gradativa da população, mesmo não tendo partido da 

comunidade a idealização de criação do conselho. Dessa forma, entende-se que a tipologia de 

participação aqui observada é a aberta, em que se entende que a criação do conselho não teve 

envolvimento da população em sua gênese, mas percebe uma maior atuação dos participantes 

ao longo dos anos. 

4.2.2 Avaliação das Necessidades 

Caracterizando as democracias deliberativas, Fishkin e Luskin (2005, p. 285), indica 

que os debates fomentados sob a perspectiva desta corrente devem ser, dentre outros aspectos, 

compreensivos. Nesse sentido, indica que “todos os pontos de vista apontados por partes 

significantes da população devem receber atenção” (tradução nossa). 

Considerando o indicador abordado nesta seção, significa dizer que as reivindicações e 

necessidades de cada um dos segmentos do conselho deveriam ser analisados quando da 

construção das demandas educacionais. Ora, sendo os conselhos municipais de educação 

órgãos colegiados corresponsáveis pela elaboração dos Planos Municipais de Educação – em 

que são estabelecidas as diretrizes e prioridades da educação municipal –, faz-se necessário 

compreender de que maneira as necessidades da comunidade são avaliadas. 

Diferentemente do indicador anterior, este teve variação nas considerações sobre a 

perspectiva adotada pelo Conselho: dois conselheiros indicaram a tipologia aberta, um 

entende a como média e quatro enxergam a atuação do conselho como restrita. 

A tipologia de participação aberta refere-se a um conselho que atua com forte 

orientação para os anseios da população, enquanto que a tipologia média entende que esta 

influência maior é exercida apenas sobre a coordenação do conselho. 

A tipologia restrita é aquela em que o posicionamento técnico do setor educacional 

prevalece quando da avaliação das necessidades, mas ainda assim considerando os interesses 

da população. 

Neste aspecto, é possível estabelecer que encontra consonância com o que postula o 

modelo top-down (Figura 6). Secchi (2010, p. 4) indica que esse modelo “parte de uma visão 
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funcionalista e tecnicista de que as políticas públicas devem ser elaboradas e decididas pela 

esfera política”. 

Figura 6: Modelo top-down 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Dessa forma, o top-down, numa tradução livre “de cima para baixo”, caracteriza-se 

pela distância existente entre os formuladores da política (na parte de cima) e os atores que 

são atingidos (representando a parte inferior). Como há esse hiato entre as duas pontas, é 

passível que ocorram discrepâncias entre o que a população de fato entende como prioridade e 

aquilo que o poder público acredita que mereça ser tratado com maior atenção. 

Como indicado na caracterização da tipologia restrita quanto à avaliação das 

necessidades, apesar do predomínio técnico sobre as necessidades, há também consideração 

sobre os interesses da comunidade, buscando justamente evitar erros de avaliação das 

demandas. 

Assim, a partir da análise documental realizada junto às atas de reunião, foram 

percebidas algumas manifestações que indicam expressão de posicionamentos da comunidade 

em relação a determinado tema, como na Ata de Reunião 19 (PARNAMIRIM, 2006c), em 

que “a conselheira X solicita que seja realizada uma visita na creche X e explica que recebeu 

essa solicitação de uma mãe”. 

Em outra reunião, que originou a Ata de Reunião 4 (PARNAMIRIM, 2006c), ao 

tratarem sobre problemas de inserção e aprendizagem de alunos com portadores de 

necessidades especiais, alguns conselheiros posicionaram-se indicando a necessidade da 

população acionar as autoridades: 

Para a conselheira X, é preciso que a família inquiete a escola e essa [inquiete] a 

gestão do município para dar resolutividade nas questões educacionais. O 

conselheiro X, acrescenta que os pais precisam cobrar do poder público e que o 

aluno não só esteja lá, e sim despertando para a aprendizagem, que realmente 

aconteça a inclusão nas escolas públicas 

TOP-DOWN 
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Sob certo aspecto, torna-se contraditório que uma conselheira indique que a família 

deva inquietar a gestão municipal em prol de resolver problemas observados na educação, 

quando boa parte dos próprios conselheiros entendem que a avaliação das necessidades é 

realizada primordialmente sob o aspecto técnico. Deve haver, sim, o envolvimento da 

população e a manifestação de suas demandas; o setor público, por outro lado, deve estar mais 

aberto a receber tais apontamentos e incluí-los em sua agenda, para que dessa forma a 

população possa intervir na avaliação das necessidades. Dessa maneira, entende-se como 

restrita a tipologia de participação analisada para este indicador. 

4.2.3 Liderança 

O indicador Liderança intenta avaliar como desenvolvem-se as relações entre o gestor 

público de educação do município e o Conselho Municipal de Educação de Parnamirim. Além 

disso, analisar que tipo de interesse é representado. 

Nesse contexto, a própria lei de criação do Conselho (Lei 1.294/2006) já menciona, 

em seu artigo 7º, como deve ser estabelecido esse relacionamento: 

Art. 7 – Compete ao Conselho Municipal de Educação: 

IV. Desenvolver esforços em regime de colaboração com a Secretaria Municipal de 

Educação para melhorar o desempenho e a qualidade do ensino 

O Regimento Interno do Conselho (PARNAMIRIM, 2013), documento mais recente 

que a mencionada lei, serve como ratificação para tal entendimento, ao descrever as 

competências do Conselho e detalhar: 

Art. 5 – Constituem-se competências gerais do CMEP 

IX. Colaborar com o dirigente do órgão municipal de educação no diagnóstico e na 

solução de problemas relativos à educação, no âmbito do Município 

Dessa forma, já a partir das análises documentais, infere-se que o que se pretende 

desta relação é a citada colaboração, com trabalho em conjunto entre conselheiros e gestor em 

prol do desenvolvimento da educação municipal. Com isso, não são tipologias possíveis de 

atribuir a este conselho a ampla e a restrita: enquanto a primeira prevê um conselho que 

representa a comunidade e controlando as ações do gestor, a segunda indica um gestor que 

atua com independência e a partir de um conselho inativo. Ou seja, estas tipologias preveem 

relação de submissão entre os atores. 

Essa concepção encontra respaldo na percepção dos conselheiros acerca deste 

indicador. Dos sete que responderam, seis indicaram que a tipologia de participação do 



    77 
 

conselho para esta característica é a aberta. Nesta, entende-se o conselho ativo e com 

iniciativa. 

Como dito, o conselho tem apresentado bons níveis de participação e número 

frequente de reuniões. Além disso, a análise das atas indica que, em mencionados casos de 

greve, o conselho interviu na readequação dos dias perdidos, bem como possui uma comissão 

em atividade para avaliação da estrutura das escolas, sobretudo de educação infantil. 

Um extrato da Ata de Reunião 18 (PARNAMIRIM, 2006c), apesar de ser direcionado 

ao segmento dos conselhos escolares, é capaz de caracterizar, o padrão de interesses 

representado: 

a presidente do conselho municipal de educação [...] ressaltou a importância de 

fortalecer o espaço de discussão das questões voltadas aos conselhos escolares, 
instrumento da gestão democrática que promove a participação como forma de 

contribuição dos diversos atores da comunidade escolar para o bom 

funcionamento da instituição escolar (grifo nosso). 

Dessa maneira, a partir do que fora apresentado, entende-se que a tipologia de 

participação apresentada pelo Conselho Municipal de Educação de Parnamirim para o aspecto 

Liderança é aberta. 

4.2.4 Mobilização de Recursos 

A criação dos conselhos municipais de educação, além da questão da descentralização 

política e de prover autonomia neste setor para os municípios, ambiciona ainda um meio de 

otimizar os gastos e recursos destinados ao setor educacional. Desse ponto, advém a 

relevância de assimilar como o Conselho Municipal de Educação de Parnamirim tem atuado 

em relação a este objetivo. 

Nesse sentido, Teixeira (2004, p. 705-706) indica que não há consenso ou padrão de 

atuação dos conselhos quanto à mobilização de recursos: 

No elenco de competências atribuídas aos conselhos, destaca-se o fato de que, em 

todos eles, há referências específicas ao papel desse órgão no processo de 

planejamento da educação no município. Varia, entretanto, de um município para 

outro, a forma como se espera que venha a ser por eles efetivado esse papel. 

Também é de se notar as várias competências atribuídas aos conselhos quanto ao 
acompanhamento e controle da aplicação dos recursos financeiros no 

desenvolvimento e manutenção do ensino municipal. 

Seria possível inferir que boa parte dessa variação em relação ao controle dos recursos 

é oriunda da forma como se desenvolveu o conselho. Ora, tendo a comunidade participado do 

processo de criação deste órgão, poderia se observar uma maior abertura para gestão dos 
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recursos; por outro lado, a fundação sendo resultado da atuação da autoridade política 

municipal, haveria, em tese, menores possibilidades de intervenção popular nesse quesito. 

A análise do caso do Conselho Municipal de Educação de Parnamirim, porém, não 

permite que seja feita tal inferência. Como exposto acerca do indicador Implementação e 

Departamentalização, o conselho foi originado a partir da legislação (sem participação da 

comunidade), no entanto, há já na Lei 1.294/2006, que o concebe, indicações de como o órgão 

deve agir a respeito da gestão dos recursos: 

Art. 7 – Compete ao Conselho Municipal de Educação: 

II. Acompanhar a aplicação de recursos para a educação nos termos estabelecidos na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e na Constituição Federal 

 

IV. Desenvolver esforços em regime de colaboração com a Secretaria Municipal de 

Educação para melhorar o desempenho e a qualidade do ensino, sugerindo [...]: 

Analisar a composição de custos investidos no Ensino Público e propor medidas 

para otimizar sua aplicação 
 

X. Acompanhar a aplicação dos recursos necessários para a manutenção do 

Conselho Municipal de Educação. 

Outrossim, a Lei 1.295/2006, que cria o Sistema Municipal de Educação de 

Parnamirim, indica: 

Art. 11 – São competências do Conselho Municipal de Educação – Órgão 

Normativo: 
III. Propor normas para aplicação dos recursos públicos em Educação no Município 

tendo em vista a legislação reguladora da matéria. 

O Regimento Interno do Conselho reduz o escopo da atuação do órgão em relação ao 

que era indicado em sua lei de criação. Há somente um item que faz referência ao controle de 

gastos por parte do município: 

Art. 5 – Constituem-se competências gerais do CMEP: 

 

X. Acompanhar a aplicação de recursos destinados à educação pública, garantindo a 

equidade na sua aplicação. 

No entanto, em análise documental das atas do conselho, só é observada esta 

preocupação em uma única reunião: 

A conselheira X relata que de 2013 até os dias atuais existem 14 processos de 

compras pela Secretaria Municipal de Educação por inexigibilidade, o que gera uma 

série de questionamentos e que o CME não pode ficar sem se posicionar em relação 

a este fato, e X ressalta que a aplicação de investimentos financeiros e de 

responsabilidade do FUNDEB e sugere que os conselheiros X e X sugiram esta 

pauta no Conselho do FUNDEB para uma análise mais aprofundada da 

aplicabilidade destes recursos. 

Desta forma, torna-se claro que o Conselho Municipal de Educação de Parnamirim 

não tem qualquer ingerência acerca dos recursos que o município utiliza na educação, uma 
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vez que, que conforme extrato acima, tal responsabilidade recai sobre o citado Conselho do 

FUNDEB
11

. 

Com isso, apesar da indicação dos conselheiros de que nenhuma das tipologias de 

participação corresponde ao encontrado no conselho estudado, esta pesquisa avalia como 

sendo média a tipologia observada. Nesta, indica-se que ocorre “contribuição periódica da 

União, do Estado e do Município, sem a participação da comunidade no controle dos gastos” 

(GONÇALVES et al, 2012, p. 683). 

Ao contrário, além de não haver controle do conselho sobre os recursos municipais 

para educação, o próprio conselho padece de problemas para a obtenção de fundos. Tal 

preocupação fica aparente na Atas de Reunião 25 e 26 (PARNAMIRIM, 2006c), em que se 

debateu sobre fonte de recursos para o funcionamento do conselho. Nesta última, ficou 

registrado que “a conselheira X relatou que realizou pesquisa na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO e Lei de Orçamento Anual – LOA de Parnamirim e não encontrou 

recursos destinados ao CME”. 

O mesmo problema é apontado por um dos entrevistados. Quando indagado quais os 

maiores obstáculos que dificultavam o funcionamento do Conselho, indicou: “que não temos 

nenhum incentivo financeiro para custear ações de Câmaras, plenárias, entre outras ações” 

(CMEP, 2016a) 

O local das reuniões do Conselho, inclusive, não é próprio, estando localizado dentro 

da Secretaria Municipal de Educação. Nesse sentido, percebe-se a necessidade de 

fortalecimento da participação do conselho no que se refere à gestão dos recursos, inclusive 

passando a ter disponibilidade de meios para custear suas ações. 

4.2.5 Natureza do Processo Decisório 

Como primeiro indicador da subdimensão Gestão, a Natureza do Processo Decisório 

procura entender como as decisões do Conselho são influenciadas pela comunidade, 

verificando se as informações disponíveis são suficientes para as tomadas de decisão.  

Acerca da deliberação e tomada de decisões dentro dos conselhos, Gomes (2015, p. 

903) ressalta que: 

                                            
11

 Segundo site oficial do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, este conselho tem 
“como função principal acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos 
recursos do Fundo, no âmbito das esferas municipal, estadual e federal”. 
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por meio da deliberação nos conselhos é possível, por um lado, aprimorar o método 

democrático de tomada de decisão, baseado nas considerações sobre melhor 

distribuição da informação e o aprimoramento da capacidade de interpretação e 

julgamento destas por meio da argumentação. Por outro lado, essa deliberação 

democrática pode levar a melhores resultados devido à maior facilidade de obter 

uma concertação de interesses, [...] que qualifica e viabiliza a tomada de decisões 

coletivas. 

Nesse sentido, vale ressaltar as considerações de Fishkin e Luskin (2005, p. 285). 

Acerca da caracterização da discussão deliberativa, os autores afirmam que esta deve ser: 

Equilibrada: os argumentos devem ser ponderados por argumentos contrários. 

Substantivo: os argumentos devem ser considerados honestamente pelos seus 

méritos, não pela forma como são feitos ou por quem está os fazendo (tradução 

nossa). 

Ou seja, o processo decisório deve ser pautado pelos próprios termos da 

argumentação, independente de quem apresente a representação. Além disso, como apontado 

por Cohen (1989) e subsidiado pelo extrato acima, a democracia deliberativa requer uma 

deliberação livre, em que os membros são capazes de exprimir seus posicionamentos a partir 

de suas preferências e ideais. 

Assim, a partir da percepção dos conselheiros, tem-se que cinco indicaram a tipologia 

de participação aberta, enquanto dois apontaram a tipologia ampla. 

Gonçalves et al (2012, p. 684) caracterizam a esta última tipologia para o indicador 

Natureza do Processo Decisório da seguinte maneira: 

O processo decisório é difundido por todo o conselho, sendo baseado em 

informações completas e precisas pois tem um eficiente fluxo de comunicação. Em 

geral, os participantes estão perfeitamente a par dos problemas. 

Como apontado em entrevista, “há pouca disponibilidade de tempo para atuação” 

(CMEP, 2016a), uma vez que os conselheiros não desempenham função exclusivamente no 

exercício do Conselho, já que estão envolvidos também com suas atividades profissionais, há 

uma impossibilidade de obtenção da perfeita atenção aos problemas educacionais do 

municipal.  

A tipologia aberta, por seu turno, é assim descrita:  

as diretrizes gerais e as decisões principais saem da cúpula do conselho, mas 

decisões específicas saem de outros segmentos do conselho; as informações são 

razoavelmente adequadas e precisas e os membros do conselho estão a par dos 

problemas. 

A importância da cúpula é inclusive realçada em uma das entrevistas, que indica como 

fator favorável para o funcionamento do conselho a “grande participação dos gestores 

públicos” (CMEP, 2016b). 
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Além disso, a análise documental apontou diversos relatos de problemas relacionados 

à educação municipal, e que estavam no alvo de discussão dos conselheiros, como a 

ocorrência de greves, necessidade de fiscalização de escolas privadas ou alterações na grade 

curricular, por exemplo. Dessa maneira, tem-se que a tipologia de participação deste indicador 

é a aberta. 

4.2.6 Natureza do Processo de Comunicação 

O indicador Natureza do Processo de Comunicação pretende avaliar como ocorrem os 

processos de comunicação internos do Conselho, como tramitam as informações e como os 

conselheiros participam desse processo. 

Neste indicador, sob a concepção dos conselheiros, houve consenso quanto a tipologia 

de participação do Conselho Municipal de Educação de Parnamirim, sendo ampla escolhida 

por todos. Essa tipologia prevê que “as informações circulam lateralmente entre todos os 

participantes indistintamente, de forma precisa e responsável; há muita interação e 

comunicação à realização dos objetivos do conselho” (Gonçalves et al, 2012, p. 684). 

Nesse sentido, a análise documental indica passagens em que é possível verificar a 

busca pelo estabelecimento desta comunicação. Por exemplo, a Ata de Reunião 23 

(PARNAMIRIM, 2006c), considerando que conselheiros haviam sido empossados no 

presente encontro, indica como encaminhamentos “enviar via e-mail cópia do regimento 

interno do conselho para os conselheiros, criar um grupo no Whatsapp para facilitar a 

comunicação dos conselheiros”.  

A partir disso, os novos membros já teriam acesso ao regimento interno do conselho, 

passando a melhor entender seu funcionamento, bem como passou a ser utilizado pelos 

conselheiros um instrumento de contato direto, em tempo real e bastante acessível 

hodiernamente. Em outra passagem, na Ata de Reunião 3 (PARNAMIRIM, 2006c), registra-

se também a existência de um endereço eletrônico coletivo, no qual todo têm acesso às 

mensagens enviadas. 

Como exposto, este indicador intenta verificar os processos de comunicação interna do 

conselho. No entanto, a análise documental apresentou uma inquietação dos conselheiros no 

que a tange a comunicação do conselho com a comunidade e os demais atores envolvidos na 

educação, como pode ser visto no trecho a seguir, da Ata de Reunião 13: “A presidente X fala 

sobre a importância de o conselho avançar também na publicidade”. Duas reuniões depois, 
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tem-se uma ideia de como proceder tal publicidade: “organizar um folder de divulgação das 

ações realizadas pelo conselho em 2013 e as pretensões para 2014”. 

Na Ata de Reunião 16 (PARNAMIRIM, 2006c), ainda, é exposta a intenção de 

evidenciar o funcionamento do conselho através de meios eletrônicos, quando um conselheiro 

afirma que seria interessante “ver possibilidade de publicar as ações do CME no Portal de 

Parnamirim/RN”. 

Além disso, o próprio Regimento Interno (PARNAMIRIM, 2013) prevê que haja uma 

maior manifestação do conselho sobre suas ações, ao indicar que é sua competência 

“estabelecer formas de divulgação de sua atuação”. 

Dessa maneira, observando as variadas formas de comunicação estabelecidas entre os 

conselheiros, e mesmo a percepção destes sobre sua própria comunicação, bem como a 

pretensão de se fazer mais transparente à comunidade, a tipologia de participação foi avaliada 

como ampla. 

4.2.7 Natureza do Processo de Influência-Interação 

Retomando o ideal de comunidade cívica apontada por Putnam (2006, p 102), tem 

papel de grande importância a solidariedade, a confiança e a tolerância entre os membros que 

compõe uma determinada comunidade. Nas palavras do autor, “os cidadãos virtuosos são 

prestativos, respeitosos e confiantes uns nos outros, mesmo quando divergem em relação a 

assuntos importantes”.  

Fishkin e Luskin (2005, p. 285) complementam esse posicionamento, ao indicarem 

que, dentro do contexto deliberativo, o debate tem de ser “consciencioso [minucioso]: os 

participantes devem estar dispostos a conversar e a ouvir, com civilidade e respeito”. 

São justamente esses aspectos que o indicador Natureza do Processo de Influência-

Interação tenta perceber dentro do conselho avaliado, buscando entender o nível de interação 

entre os participantes e de onde se origina a influência deste colegiado. 

Quanto às tipologias de participação apontadas pelos conselheiros questionados, foi 

indicada a ampla, quatro vezes, e a aberta, três vezes. Nesse sentido, para este indicador, a 

tipologia ampla requer que exista uma “interação amistosa no conselho com elevado grau de 

confiança no trabalho em equipe. A influência é exercida por todos segmentos do conselho” 

(GONÇALVES et al, 2012, p. 685). A aberta, por seu turno, indica uma moderada interação e 

grau de influência e confiança entre os membros elevado. 
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O que pode se perceber através das leituras das atas dos encontros realizados pelo 

Conselho Municipal de Educação de Parnamirim é que a influência é exercida por todos de 

maneira uniforme. Muito disso pode ser explicado pela grande variedade dos assuntos 

tratados e debatidos dentro do conselho e pelo fato de haver um número considerável de 

setores representados dentro do órgão. Assim, quando o assunto em discussão é acessibilidade 

para as crianças com necessidades especiais, por exemplo, os representantes da APAE passam 

a exercer uma maior influência acerca dos debates do tema. Quando o contexto discutido é a 

revisão dos estatutos dos conselhos escolares, por conseguinte, os representantes desse 

segmento terão maior ingerência no debate, e assim sucessivamente. 

Em entrevista, foi apontado que um dos aspectos que permitem ao conselho um bom 

funcionamento é justamente a coesão entre os participantes (CMEP, 2016a). Além disso, 

considerando que a qualidade da comunicação estabelecida entre os conselheiros é 

comprovadamente alta, como pode ser verificado na seção anterior, entende-se que a tipologia 

de participação observada aqui é a ampla. 

4.2.8 Metas de Desempenho e Treinamento 

Este indicador busca aferir dois aspectos que são relativamente diferentes: por um 

lado, verificar o nível de metas que o conselho estabelece para seu funcionamento, e, por 

outro, as formas como se dão treinamentos e capacitação para os participantes do colegiado. 

Dessa forma, verificou-se que houve dificuldade em coadunar as duas características 

dentro de uma mesma opção para os respondentes do questionário. Fato comprovador disso, é 

que cinco conselheiros indicaram que nenhuma das opções que caracterizam as tipologias 

ampla, aberta, média e restrita representam o cenário encontrado no conselho de Parnamirim 

Outros dois conselheiros apontaram que enxergavam a configuração da tipologia 

restrita, que percebe um conselho que “busca atingir um nível de metas moderado; os 

participantes não recebem treinamento desejado” (Gonçalves, 2012, p. 685). 

Sob o ponto de vista do estabelecimento de metas, o que se pôde observar nas análises 

documentais, no entanto, é a ausência própria de estabelecimento de objetivos para o 

conselho. Em determinada reunião, uma conselheira ainda pondera sobre as metas do Plano 

Municipal de Educação, conforme Ata de Reunião 28 (PARNAMIRIM, 2006c):  

A conselheira X coloca sua preocupação em relação ao estabelecimento das metas 

do Plano Municipal de Educação – PME e sugere que o CME elabore um 
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documento para ser entregue a SEMEC recomendando a instituição imediata do 

Fórum Permanente de Acompanhamento e Avaliação do PME. 

Apesar de ser um preocupação relevante e indicar já um movimento inicial em prol do 

acompanhamento de metas, o Plano Municipal de Educação é apenas um instrumento do qual 

o conselho é parte corresponsável pela criação, e não meta intrínseca do funcionamento do 

conselho. 

No que se refere à disponibilização de meios de capacitação para os participantes do 

conselho, por outro lado, são verificadas diversas passagens nos registros das reuniões, 

conforme segue: 

Foi apresentado aos conselheiros o oficio circular que trata de um convite para 

participar do encontro de conselheiros no dia 25 (vinte e cinco) de julho do corrente 

ano [2013] (Ata de Reunião 5) 

 

Antes do término da reunião foram definidas as providencias para a realização das 

formação continuada para conselheiros da educação (Ata de Reunião 6) 
 

A presidente ainda socializou um formulário de inscrição para o curso de 

conselheiros municipais, que será oferecido pelo Pró-conselho (Ata de Reunião 16) 

 

A conselheira X apresentou o senhor X para os presentes convidando-o para proferir 

a palestra com as temáticas: conselho-desafio, participação, responsabilidade e 

efetividade na ação. Uma atribuição para que os conselheiros escolares 

compreendam a dimensão da atividade enquanto órgão de deliberação nas ações 

pertinentes às instituições (Ata de Reunião 18) 

Fica claro em alguns trechos que a simples análise das atas traz limitações para 

interpretação pela capilaridade das informações disponíveis, como no extrato da Ata de 

Reunião 6. No entanto, é possível observar a partir destes registros que há eventuais 

ocorrências de programação para capacitação. Nesse sentido, pode-se considerar como um 

obstáculo a mais para a obtenção de treinamentos a ausência de recursos próprios por parte do 

conselho, que poderia financiar cursos de formação para os conselheiros. 

A partir disso, entende-se que, de fato, dentro das opções direcionadas pelo modelo 

avaliativo de Gonçalves et al (2012), não há uma configuração que retrate a real situação do 

Conselho Municipal de Educação de Parnamirim no que concerne ao estabelecimentos de 

metas e ao desenvolvimento de treinamentos. De todo modo, a avaliação realizada indica que 

há uma interseção entre o que apontam as tipologias média e restrita: o conselho busca atingir 

um nível de metas de desempenho entre moderado e baixo, poucas vezes capacitando seus 

membros. 

Portanto, a partir da apresentação da avaliação de cada um dos indicadores que 

compõem o modelo proposto, torna-se possível indicar uma versão sintética da análise 

realizada no Conselho Municipal de Educação de Parnamirim, conforme Quadro 12 a seguir: 
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Quadro 12: Avaliação do Conselho Municipal de Educação de Parnamirim 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Considerando que o modelo proposto por Gonçalves et al (2012) indica que a tipologia 

de participação ampla apresenta melhores condições de participação e exercício da 

democracia deliberativa, seguido por aberta e média, tendo restrita o cenário menos favorável 

para atuação, é possível inferir que o conselho estudado apresenta condições propícias para os 

objetivos a que se propõe. Como pôde ser visto na análise individualizada dos indicadores e 

no quadro que sintetiza tal avaliação, grande parte dos indicadores tiveram como resultado 

ampla e aberta, sendo apresentados com baixo desempenho os indicadores Mobilização de 

Recursos, com resultado de tipologia de participação média, e Avaliação de Necessidades, 

que apresentou o pior resultado, estando enquadrado como restrita. Além destes, como 

exposto, não foi possível retratar o indicador Metas de Desempenho e Treinamento a partir 

das categorias de participação concebidas pelo modelo de Gonçalves et al (2012). 

 

DIMENSÃO SUBDIMENSÃO INDICADOR 
TIPOLOGIA DA 

PARTICIPAÇÃO 

HISTÓRICA - 
Implantação e 

Departamentalização 
ABERTA 

AMPLITUDE DA 

PARTICIPAÇÃO 

TRADUÇÃO DE 

DEMANDAS 

Avaliação de Necessidades RESTRITA 

Liderança ABERTA 

Mobilização de Recursos MÉDIA 

GESTÃO 

Natureza do Processo Decisório ABERTA 

Natureza do Processo de 

Comunicação 
AMPLA 

Natureza do Processo de 

Influência-Interação 
AMPLA 

Metas de Desempenho e 
Treinamento 

- 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da presenta dissertação, buscou-se compreender o funcionamento de um 

conselho de política pública. Especificamente, esta pesquisa estudou o caso do Conselho 

Municipal de Educação de Parnamirim. 

A figura dos conselhos de política pública surge consubstanciado pelos preceitos da 

democracia deliberativa. Esta corrente indica que devem haver espaços destinados para o 

debate político entre os membros da comunidade, bem informados e aptos a deliberar, em prol 

do alcance do bem-comum (COHEN, 1989).  

Os conselhos municipais, portanto, desempenham o papel de instrumento da 

democracia deliberativa. Nesse espaço, devem ser discutidos e apontados os rumos da política 

municipal do respectivo setor, através, por exemplo, do levantamento das demandas da 

população e da fiscalização da utilização dos recursos.  

Nesse sentido, observa-se que diversos fatores podem influenciar o desempenho dos 

conselhos. A partir dessa concepção, e buscando viabilizar uma forma de analisar a atuação 

destes órgãos, Gonçalves et al (2012) propuseram um modelo avaliativo considerando 

justamente estes fatores. 

Dessa maneira, através do modelo citado, foi realizada uma avaliação do Conselho 

Municipal de Educação de Parnamirim (Quadro 12). Para tal, foram utilizados como meios de 

coletas de dados a aplicação de questionários, realização de entrevistas e análise documental 

das atas de reunião e da legislação referente ao assunto. Com isso, foram obtidas as tipologias 

de participação de cada indicador do modelo proposto por Gonçalves. 

Para o indicador Implantação e Departamentalização, foi observada a tipologia de 

participação aberta. Foi possível apreender que a criação do conselho não partiu ou teve 

participação da comunidade, mas ocorreu a partir da legislação municipal. No entanto, com o 

passar do tempo, tornou-se perceptível maior engajamento e participação da população neste 

órgão, sobretudo a partir do ano de 2013. Além disso, há a pretensão de incluir novos 

segmentos e atores nas representações, aumentando a perspectiva de visão do colegiado. 

O indicador Avaliação de Necessidades apresentou o menor desempenho do Conselho 

Municipal de Educação de Parnamirim a partir desta avaliação. Nesse aspecto, foi constatado 

que há um distanciamento entre a população e o levantamento de suas necessidades. Como 

apontando, cabe somente aos setores técnicos dar o direcionamento da política educacional, a 

partir das demandas por eles observadas.  
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O indicador Liderança apontou que existe um forte trabalho de cooperação entre os 

participantes do Conselho Municipal de Educação de Parnamirim e a gestão pública 

municipal. Não há, portanto, controle das ações de um sobre o outro, mas sim o desempenho 

das funções que competem ao Conselho. 

A Mobilização de Recursos foi avaliada como média, já que os recursos para a 

educação são advindos de repasses de outros entes, porém não há envolvimento da 

comunidade na forma como são geridos os gastos. Vale lembrar que este fato não se configura 

como um problema em si, já que, como aponta Teixeira (2004), não há um padrão de atuação 

na relação entre os conselhos e a gestão dos gastos, tendo de ser observada as competências 

inerentes a cada conselho. 

As decisões tomadas pelo conselho aparentam ter o envolvimento de todos os 

representantes e a quantidade de informações é adequada dentro das limitações de tempo e, 

por conseguinte, de atuação dos conselheiros. Dessa forma, a Natureza do Processo Decisório 

foi entendida como aberta. A prevista ampliação da quantidade de atores e segmentos 

representados possibilita um melhor levantamento das informações e problemas da educação 

municipal, permitindo também uma melhora no indicador que versa sobre a avaliação das 

necessidades. 

A Natureza do Processo de Comunicação foi avaliada como ampla, já que há grande 

interação entre os membros do Conselho Municipal de Educação de Parnamirim, permitindo o 

fluxo das informações. É possível inferir que o número reduzido de conselheiros também é 

um facilitador para o estabelecimento da boa comunicação. Vale indicar ainda a utilização de 

recursos tecnológicos, como endereço eletrônico compartilhado ou aplicativo para troca de 

mensagens por celular, potencializam a comunicação entre os membros. 

Representando o que é uma das principais características da democracia deliberativa 

pelos teóricos, o indicador Natureza do Processo de Influência-Interação teve sua tipologia de 

participação considerada como ampla. Potencializado pela qualidade da comunicação e da 

interação estabelecida entre os membros (conforme indicador anterior), o conselho apresenta 

coesão e confiança entre os membros. 

Último indicador analisado, Metas de Desempenho e Treinamento não pôde ser 

avaliado a partir das tipologias de participação apresentadas pelo modelo proposto por 

Gonçalves et al (2012), pois nenhuma das opções representa o contexto observado no 

conselho estudado. O que observou-se foi que há pouco treinamento para os membros e que 

em poucos momentos são abordadas questões de metas. Assim, entende-se como necessário 
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ampliar as formas de capacitação para o conselheiros, bem como passar a determinar metas 

para a atuação do conselho em análise. 

É justamente a partir da dificuldade de mensuração deste último indicador que serão 

elencadas as limitações desta pesquisa. Por unir num mesmo parâmetro aspectos diferentes, a 

delimitação de cada um deles (metas de desempenho e treinamentos) mostrou-se dificultosa, 

como bem apresentou a avaliação realizada no Conselho Municipal de Educação de 

Parnamirim. Assim, conclui-se que para o desenvolvimento de uma avaliação mais precisa e 

apurada, seria mais indicado trabalhar estes aspectos em indicadores isolados. 

Além disso, no decorrer da pesquisa algumas complementações a indicadores já 

estabelecidos pelo modelo de Gonçalves et al (2012) mostraram-se interessantes para a 

realização de análises da atuação de conselhos de políticas públicas, tal como proposto por 

esta pesquisa.  

O indicador Natureza do Processo de Comunicação prevê apenas a análise das 

estruturas de comunicação e do fluxo das informações internas do conselho estudado. Como 

visto, o Conselho Municipal de Educação de Parnamirim tem buscado formas de melhorar a 

comunicação entre o órgão e a comunidade, através da divulgação de suas competências e 

realizações, dando maior transparência a todo processo deliberativo ocorrido. Assim, mostra-

se pertinente a criação de um novo indicador, que também pudesse medir os processos de 

comunicação, mas entre o conselho avaliado e a comunidade que ele representa. 

Neste mesmo sentido, percebeu-se uma forma de ampliar o escopo do modelo 

avaliativo desenvolvido por Gonçalves et al (2012), sob o ponto de vista dos recursos. O 

indicador Mobilização de Recursos prevê a análise do controle dos gastos da política 

municipal de educação sob o ponto de vista dos conselhos, observando se estes possuem 

ingerência para tal. Mostrou-se relevante também um novo indicador, capaz de avaliar a 

gestão dos recursos internos do conselho, caso os possua. No caso de Parnamirim, por 

exemplo, a ausência de recursos próprios mostrou-se como obstáculo para sua atuação, uma 

vez que acaba influenciando em outros aspectos analisados, como a promoção de capacitação 

para os membros. 

Outra limitação desta pesquisa, não mais relacionada ao modelo de avaliação 

utilizado, refere-se aos procedimentos das entrevistas e a amostra utilizada. Tendo em vista a 

limitação temporal para o desenvolvimento desta pesquisa, foram feitas entrevistas junto a 

apenas três conselheiros, numa amostragem intencional. No entanto, a realização das 

entrevistas junto aos representantes de cada um dos segmentos representados no Conselho, 
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uma vez que a partir da variedade de setores podem surgir formas diferentes de análise da 

atuação do colegiado. 

Por fim, como sempre se espera de uma pesquisa científica, o assunto tratado não foi 

esgotado. Ao contrário, abriu perspectivas para estudos futuros que envolvam os conselhos de 

políticas públicas (de qualquer área) e a avaliação de sua atuação, ao indicar que o modelo 

avaliativo utilizado como parâmetro nesta pesquisa, proposto por Gonçalves et al (2012), é 

capaz de analisar e examinar os conselhos, desde que sanadas as limitações acima apontadas. 

Dessa maneira, a partir da avaliação realizada, conclui-se que o Conselho Municipal 

de Educação de Parnamirim apresenta características básicas da democracia deliberativa, 

como a boa comunicação estabelecida internamente e o fluxo das informações existentes. Há 

ainda interação e confiança reciproca entre os conselheiros. Mesmo não tendo sido criado a 

partir de iniciativa da população, as análises documentais indicaram um gradativo 

desenvolvimento do conselho, sobretudo a partir de 2013.  

Por outro lado, peca quanto ao estabelecimento de metas e a formas de capacitar seus 

conselheiros. Este último ponto, que também representa um dos atributos principais da 

corrente deliberativa da democracia (que requer que os membros estejam bem preparados 

para a participação), é também influenciado pela ausência de recursos financeiros do 

conselho. Por fim, quanto à avaliação das necessidades educacionais do município, percebe-se 

que o conselho deve aproximar-se mais daqueles que serão afetados pelas decisões tomadas: a 

população. 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista e Termo de Consentimento 

Representação no CME: 

(  ) Representante do Governo  

(  ) Representante da Sociedade Civil  

Segmento:______________________

__ 

Cargo no 

Conselho:________________ 

Gênero:  

(  ) Feminino  

(  ) Masculino  

 

Grau de Escolaridade:  

(  ) Pós-graduado/Mestrado/Doutorado. Curso: ______________________  

(  ) Superior. Curso: ____________________________________________  

(  ) Curso técnico profissionalizante. Curso: _________________________ 

(  ) Ensino médio (2º grau)  

(  ) Ensino fundamental (1º grau) 

(  ) Não sabe/não respondeu 

 

 

1. Quais aspectos facilitaram a atuação do Conselho Municipal de Educação de 

Parnamirim? 

 

2. Quais aspectos dificultaram a atuação do Conselho Municipal de Educação de 

Parnamirim? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Pelo presente, confirmo minha participação no projeto de pesquisa intitulado: 

Democracia deliberativa X Conselhos Municipais de Educação: Aplicação de um modelo 

avaliativo ao Conselho Municipal de Educação de Parnamirim-RN. O objetivo do presente 

trabalho é compreender a aderência de atuação do Conselho Municipal de Educação de 

Parnamirim ao modelo de avaliação proposto. 

Fui informado de que a coleta de dados será realizada em fontes documentais, 

aplicação de questionários e por meio de entrevistas. A minha participação nesta pesquisa tem 

caráter voluntário e gratuito. Outrossim, posso desistir da minha participação sem qualquer 

prejuízo. 

Para preservar o anonimato, meu nome não constará no perfil. Além disso, os dados 

serão guardados e utilizados para fins de estudos acadêmicos. As publicações relativas a esta 

pesquisa não permitem a identificação específica dos participantes. 

Tão logo seja concluído o trabalho, um breve resumo do estudo será encaminhado a 

mim. 

Trata-se de um estudo realizado através do Programa de Pós-Graduação em 

Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pelo discente João Paulo 

Paiva da Silva, sob a orientação da professora Doutora Dinah dos Santos Tinoco. 

Parnamirim, 2016 

 

Nome do Participante: ___________________________ 

Assinatura: ___________________________________ 
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APÊNDICE B – Questionário 

Questionário com fins de subsidiar pesquisa realizada por discente do curso de 

Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Administração – PPGA da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Desde já agradecemos a sua participação em nosso estudo. 

Perfil 

Representação no CMS: 

(  ) Representante do Governo  

(  ) Representante da Sociedade 

Civil  

 

Gênero:  

(  ) Feminino  

(  ) Masculino  

 

Grau de Escolaridade:  

(  ) Pós-graduado/Mestrado/Doutorado. Curso: ______________________  

(  ) Superior. Curso: ____________________________________________  

(  ) Curso técnico profissionalizante. Curso: _________________________ 

(  ) Ensino médio (2º grau)  

(  ) Ensino fundamental (1º grau) 

(  ) Não sabe/não respondeu 

 

 

1. Como se deu a criação do Conselho Municipal de Educação de Parnamirim? 

(  ) As organizações comunitárias existentes participaram da criação do conselho e 

participam ativamente das atividades do conselho; 

(  ) O conselho foi implantado pela legislação mas coopera ativamente com outras 

organizações da comunidade, agregando novos atores em comissões existentes; 

(  ) O conselho foi imposto pelos serviços de educação, mas passou a ser 

plenamente ativo, criando comissões; 

(  ) O conselho foi imposto pelos serviços de educação, mas exerce atividade de 

assessoramento; 

(  ) Nenhuma das opções representa o caso do Conselho Municipal de Educação de 

Parnamirim. 

 

2. Como se dá a avaliação das necessidades educacionais do município, sob o ponto de 

vista do Conselho Municipal de Educação de Parnamirim? 

(  ) A comunidade intervém na avaliação de necessidades; 

(  ) O conselho representa ativamente o ponto de vista da comunidade e avalia as 

necessidades; 

(  ) A coordenação do conselho representa o ponto de vista e avalia as necessidades; 
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(  ) A opinião técnica do setor de educação predomina, levando em conta os 

interesses da comunidade; 

(  ) Nenhuma das opções representa o caso do Conselho Municipal de Educação de 

Parnamirim. 

 

3. A respeito do tipo de liderança, qual das opções a seguir melhor representa o 

Conselho Municipal de Educação de Parnamirim? 

(  ) O conselho representa toda a diversidade de interesses da comunidade e 

controla as atividades do gestor público de educação; 

(  ) O conselho é ativo com iniciativa; 

(  ) O conselho funciona sob um gestor público de educação independente; 

(  ) O conselho não funciona, mas o gestor público de educação atua independente 

dos grupos de interesse. 

(  ) Nenhuma das opções representa o caso do Conselho Municipal de Educação de 

Parnamirim. 

 

4. De que forma ocorre a mobilização de recursos no Conselho Municipal de Educação 

de Parnamirim? 

(  ) A política local de educação obtém considerável volume de recursos de origens 

diversas; o conselho decide a utilização dos recursos; 

(  ) Ocorre contribuição periódica da União, do Estado e do Município; o conselho 

controla a utilização dos gastos; 

(  ) Ocorre contribuição periódica da União, do Estado e do Município, sem a 

participação da comunidade no controle dos gastos; 

(  ) Os recursos são provenientes da prestação de serviços. O conselho não controla 

o pagamento dos honorários. 

(  ) Nenhuma das opções representa o caso do Conselho Municipal de Educação de 

Parnamirim. 
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5. De que modo a comunidade intervém nas decisões tomadas no Conselho Municipal de 

Educação de Parnamirim? 

(  ) O processo decisório é difundido por todo o conselho, sendo baseado em 

informações completas e precisas pois tem um eficiente fluxo de comunicação. Em geral, 

os participantes estão perfeitamente a par dos problemas educacionais; 

(  ) As diretrizes gerais e as decisões principais saem da cúpula do conselho, mas 

decisões específicas saem de outros segmentos do conselho; as informações são 

razoavelmente adequadas e precisas e os membros do conselho estão a par dos problemas 

educacionais; 

(  ) As diretrizes principais saem da cúpula do conselho, mas muitas decisões são 

tomadas por outros segmentos do conselho; as informações disponíveis são quase sempre 

imprecisas, estando a par de alguns problemas educacionais. 

(  ) A maioria das decisões são tomadas na cúpula do conselho; as informações 

disponíveis são parciais e imprecisas; o conselho geralmente não está a par dos problemas 

educacionais. 

(  ) Nenhuma das opções representa o caso do Conselho Municipal de Educação de 

Parnamirim. 

 

6. Como se caracteriza o fluxo de informações dentro do Conselho Municipal de 

Educação de Parnamirim? 

(  ) As informações circulam lateralmente entre todos os participantes 

indistintamente, de forma precisa e responsável; há muita interação e comunicação à 

realização dos objetivos do conselho; 

(  ) A informação é moldada na cúpula do conselho, mas com iniciativas dos 

membros do conselho; há bastante interação e comunicação dirigida à realização dos 

objetivos do conselho; 

(  ) As informações saem na maioria das vezes da cúpula do conselho; as 

informações necessárias são julgadas pela cúpula do conselho e há pouca interação e 

comunicação entre os participantes; 

(  ) As informações saem da cúpula para diversos segmentos do conselho; 

pouquíssima interação e comunicação entre os membros. 

(  ) Nenhuma das opções representa o caso do Conselho Municipal de Educação de 

Parnamirim. 
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7. Qual a forma de interação entre os membros do Conselho Municipal de Educação de 

Parnamirim? 

(  ) Existe interação amistosa no conselho com elevado grau de confiança no 

trabalho em equipe. A influência é exercida por todos segmentos do conselho; 

(  ) Existe moderada interação, com elevado grau de influência e confiança mútua 

no trabalho em equipe; 

(  ) Existe pequena interação, pouca influência e cooperação no trabalho em equipe; 

os participantes têm pouca confiança no grupo; 

(  ) Pequena interação, nenhuma cooperação no trabalho em equipe; os conselheiros 

não influenciam sobre as atividades do conselho. 

(  ) Nenhuma das opções representa o caso do Conselho Municipal de Educação de 

Parnamirim. 

 

8. Quanto ao estabelecimento de metas e treinamento, qual das opções a seguir melhor 

retrata o Conselho Municipal de Educação de Parnamirim? 

(  ) O conselho busca atingir um altíssimo nível de metas de desempenho, há 

bastante capacitação de seus participantes em parceria com diversas instâncias da 

comunidade; 

(  ) O conselho busca atingir um elevado nível de metas de desempenho, há muitas 

vezes a capacitação dos participantes através dos órgãos oficiais; 

(  ) O conselho busca atingir um nível de metas de desempenho alto e poucas vezes 

capacita seus participantes; 

(  ) O conselho busca atingir um nível de metas moderado; os participantes não 

recebem treinamento desejado. 

(  ) Nenhuma das opções representa o caso do Conselho Municipal de Educação de 

Parnamirim. 

 


