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RESUMO 

No presente trabalho, analisa-se o processo de construção de referência social na 

definição da política nacional de educação. Elegeu-se, como foco de estudo, o 

acúmulo de lutas e pautas de diversos movimentos organizados da sociedade 

brasileira, desde meados dos anos 1970 e 1980, integradas às proposições 

governamentais capitaneadas pelos governos dos presidentes Lula (2003-2010) e 

Dilma (2011-2014): as duas edições da Conferência Nacional de Educação (2010 e 

2014), a instituição do Fórum Nacional de Educação (2010) e a aprovação em Lei 

Federal do Plano Nacional de Educação (2014). Definiu-se como questão de 

pesquisa: como as iniciativas articuladas dos fóruns e conferências de educação, 

definidas em torno do eixo da agenda política do PNE, corroboram para a 

construção de um conceito de referência social no âmbito da política nacional de 

educação? Fizemos o estudo inicial do desenho institucional e social das iniciativas; 

e posteriormente adentramos no estudo da experiência local do Fórum Estadual de 

Educação do Ceará – FEE, entre os anos de 2011 e 2014. Para análise dos 

documentos, dados e outros materiais da pesquisa, os guias teóricos e os 

fundamentos conceituais foram Santos (2010) na perspectiva das experiências em 

curso como reinvenção solidária e participativa do Estado; Green (2009) e Tilly 

(2013), ao considerarem a dimensão da cidadania ativa e Estados efetivos articulada 

à necessidade de consultas populares periódicas, vinculantes e protegidas; 

recorremos a Gramsci (1991), dialogando com Liguori (2003); Nogueira (1998; 

2005); Spinelli e Lyra (2007); Poulantzas (2000) e Hirsch (2010), para dimensionar a 

experiência em curso no âmbito do Estado capitalista e da disputa de hegemonia 

inerente à concepção de sociedade civil e de uma teoria relacional do Estado. Desse 

modo, o estudo apontou elementos que evidenciam a importância das experiências 

em curso, principalmente no âmbito de um processo aberto de ampliação e 

acumulação das lutas democráticas a partir de movimentos organizados da 

sociedade; e da necessidade de aprimoramento da capacidade inclusiva da 

participação popular nas conferências, ao considerar que as mobilizações de setores 

organizados ainda não alcançam de forma representativa amplos setores da 

população.                    

Palavras – chave: Conferência Estadual de Educação do Ceará. Fórum Estadual de 
Educação do Ceará. Referência Social da Política Nacional de Educação. 
Democracia participativa. Direito à Educação.  



 

 

ABSTRACT 
 

The current essay analyzed the process of construction from the social reference 

regarding the Politic National Educational definition. Was considered in this study, 

the accumulation of conflicts and guidelines from several organized movements from 

the Brazilian society, since the mid-1970, 1980 and integrated government 

prepositions captained by the governments of the presidents Lula (2003-2010) and 

Dilma (2011-2014): both editions of the National Education Conference (2010 e 

2014), the institution of the National Education Forum (2010) and approval by 

Federal Law of the National Education Plan (2014). The following question was 

defined as a research problem: how the articulated initiatives of forums and 

education conferences, defined around the axis of the political calendar of PNE, 

corroborates for the construction of a concept of social reference under the national 

education policy? The theoretical-methodology approach was adopted as the initial 

empirical study of institutional and social design from the initiatives; and furthermore 

we enter the study of local experience of the State Forum of Education of Ceará - 

FEE, between the years of 2011 and 2014. For the documents analyzes, data and 

other materials of this research, the theoretical guides and the concepts fundamental 

was Santos(2010) in the perspectives of the experiences in question such as solidary 

reinvention and participatory from the State, Green (2009) and Tilly (2013) in 

consideration to the dimension of the active citizen and effective states articulated 

the necessity of popular periodic consultations, binding and protected, we resort to 

Gramsci (1991), dialoguing with Liguori (2003); Nogueira (1998;2005); Spinelli and 

Lyra (2007); Poulantzas (2000) and Hirsch(2010); to dimension the present 

experience in the ambit of the Capitalist State and of the hegemony dispute inherent 

to the conception of the civil society and of a relational theory of the State. The refore 

this study pointed elements that evidence the importance of the experience in 

question, mainly in the scope of an open process of magnification and accumulation 

of democratic struggles starting from organized movements of society; and from the 

requirement to improve the capacity of inclusive public participation in conferences, 

considering that the mobilizations of the organized sectors still do not reach 

considerably large sectors of the population. 

Key-words:  State Conference of Education of Ceará. State Forum of Education of 
Ceará. Social reference of the National Education Policy. Participatory democracy. 
Right to education. 



 

 

RÉSUMÉ 
 

Ce travail analyse le processus de construction de référence social dans la définition 
de la politique national d’éducation. On a considéré dans  l’étude , le cumul des luttes 
et des protestations des divers mouvements organisés par la société brésilienne 
depuis la moitié des années 1970 et 1980 et intégrés les propositions 
gouvernementales promues par les gouvernements des présidents Lula (2003-2010) 
et Dilma (2011-2014) : Les deux éditions de la Conférence Nationale de l’Education 
(2010 et 2014), l’institution du forum National de l’Education (2010) et l’approbation 
de la Loi Fédéral du Plan National de l’Education (2014).La question suivante est 
définie comme le problème de la recherche par les initiatives articulés des forums et 
des conférences de l’éducation, définies au tour de l’axe de l’agenda politique du 
Plan National de l’Education, collaborent pour construire un concept de référence 
social au sein de la politique national de l’éducation ? L’approche théorique / 
méthodologique a été adoptée comme l’étude empirique initial de la conception 
institutionnelle et sociale des initiatives et puis nous commençons l’étude de 
l’expérience local du forum de l’Education de l’Etat du Ceará – FEE, entre les années 
de 2011 et de 2014 Pour analyser les documents donnés et les autres supports de 
recherche, les guides théoriques et les fondements conceptuels ont été Santos 
(2010) dans la perspective des expériences en cours comme la réinvention solidaire 
et la participation de l’Etat, Green (2009) et Tilly (2013) pour considérer la dimension 
de la citoyenneté active et les Etats efectifs articulé à la nécessité des consultations 
populaires périodiques contraignantes et protégées ; on a recours à Gramsci (1991), 
dialoguant avec Liguori (2003), Nogueira (1998,2005), Spinelli et Lyra (2007), 
Poulantzas (2000) et Hirsch (2010) pour dimensionner l’expérience en cours dans le 
cadre de l’Etat capitaliste et la dispute de l’hégémonie inhérente à la conception de la 
société civil et de la théorie relationnelle de l’Etat. De ce mode l’étude pointe les 
éléments qui montre l’importance des expériences en cours, principalement dans le 
cadre d’un processus ouvert d’élargissement et l’accumulation des luttes 
démocratiques à partir des mouvements organisés de la société et de la nécessité 
d’améliorer la capacité inclusive de la participation populaire des conférences, pour 
considérer que les mobilisations de secteurs organisés ne sont pas encore atteints 
de forme représentative dans les divers secteurs de la population. 
 
Mots- clés: Conférence État de l'éducation. Forum Etat de l'éducation de 
Ceará. Référence sociale de la politique nationale d'éducation. La démocratie 
participative. Droit a l’éducation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo precípuo analisar o processo de 

construção da referência social da política nacional de educação. Compreende-se tal 

definição a partir da iniciativa das duas edições da Conferência Nacional de 

Educação (CONAE) 2010 e 2014 – com suas etapas livres, municipais, distritais, 

estaduais e nacionais; da instituição do Fórum Nacional de Educação (FNE) e os 

respectivos fóruns municipais, distrital e estadual de educação; e da construção do 

novo Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 13.005/2014. 

Nosso estudo visa a reunir elementos para defender a tese de que a 

iniciativa articulada dos fóruns e conferências de educação que tomam como eixo 

central a agenda política do PNE corrobora para a construção de um conceito de 

referência social no âmbito da política nacional de educação.  

Trata-se de uma análise investigativa sobre a participação política da 

sociedade no ciclo das políticas públicas em matéria educacional, sob a égide da 

atuação individual e coletiva de cidadãos, movimentos sociais, além de instâncias 

governamentais e estatais, na definição do direito à educação socialmente 

referenciado.    

Nesses termos, procura dimensionar a problemática da construção da 

referência social na política educacional a partir de alguns indicadores e recortes 

analíticos. Percebe-se que existem elementos para a confirmação da hipótese de 

que na realidade em estudo, existe um acumulo de lutas democráticas de setores 

organizados da sociedade, em particular dos trabalhadores sindicalizados e de 

setores de classe média comprometidos com uma pauta democrática. 

No caso das lutas pelo direito à educação, entenda-se por acúmulo 

histórico, todas as iniciativas de mobilização, organização e construção de pautas de 

lutas oriundas da sociedade civil que surgem desde o período da chamada 

redemocratização do país no final dos anos 1970. 

No período, diversos movimentos e organizações surgiram ou retomaram 

suas lutas e capacidade de mobilização, como foi o caso do movimento estudantil, 

das associações de pesquisadores e docentes, do movimento sindical dos 

trabalhadores, de setores empresariais e de movimentos provenientes das escolas 

públicas que organizaram principalmente os estudantes e suas famílias.   
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Nesse acúmulo histórico é importante destacar avanços como a 

introdução das chamadas vinculações constitucionais para o financiamento da 

educação, o princípio da gestão democrática da educação nacional e a previsão 

constitucional da definição em lei do sistema nacional de educação. As lutas contra 

o processo intenso de mercantilização da educação nos anos 1990, a precarização 

do trabalho docente e o sucateamento das universidades públicas, dentre outros, 

constituíram pautas que motivaram importantes mobilizações nacionais.     

Como hipótese complementar, cabe perceber que essa mobilização e 

acumulo não alcançou amplos setores ou estratos populares sem identificação com 

sindicatos, partidos e outras organizações da sociedade. Existe uma expressiva 

parcela da população portadora do direito à educação, principalmente os estudantes 

e suas famílias, inseridos majoritariamente nas escolas públicas, com baixa 

representatividade nas conferências nacionais que devem privilegiar a participação 

popular. 

A proposta vislumbra o estudo da realidade específica de instituição e 

construção do Fórum Estadual de Educação do Ceará (FEE) e da Conferência 

Estadual de Educação do Ceará (COEE) 2013, compreendidos como iniciativas que 

compõem em cooperação federativa a política nacional em curso de forma 

articulada.   

A pesquisa apresenta como delimitação fronteiriça para o estudo, a 

experiência ocorrida no estado do Ceará entre os anos de 2011 e 2014, nos marcos 

respectivamente da mobilização em torno da tramitação do PNE e da instituição do 

FEE, a partir das articulações políticas oriundos do documento final da primeira 

edição da CONAE, ocorrida em 2010; chegando a composição e participação da 

delegação eleita no Ceará para a etapa nacional da segunda edição da CONAE, no 

segundo semestre de 2014. 

No período, ocorreu a proposição por iniciativa do poder executivo federal 

e a tramitação legislativa do projeto de lei do PNE (PL 8.035/2010) no Congresso 

Nacional. O PL foi o eixo central dos debates, mobilizações e agenda política dos 

movimentos sociais e dos fóruns e conferências de educação em todo o país. 

Tornou-se o projeto de lei mais debatido, de mais longa duração em processo de 

tramitação e com maior participação da sociedade civil desde a Constituição de 

1988. 
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Nessa segunda década do século XXI, a perspectiva da construção de 

uma referência social em matéria educacional está intrinsecamente relacionada às 

lutas pelo direito à educação de qualidade. Diversas organizações e movimentos da 

sociedade civil pautam a defesa da efetivação do direito sob o fundamento da 

qualidade que deve ser socialmente referenciada. 

O termo referencia social deve ser compreendido como um processo em 

que são definidos espaços, métodos e procedimentos democráticos, oriundos de 

uma articulação entre o Estado e a sociedade, para promover uma interlocução 

entre a definição da agenda e decisões governamentais, de um lado, e por outro, os 

diferentes anseios e proposições dos movimentos organizados da sociedade e os 

apresentados diretamente dos cidadãos.     

A própria definição da qualidade da educação como direito e seus 

atributos precípuos é compreendida por diversos movimentos organizados da 

sociedade como algo que deve ser atribuído a construção de uma referência social. 

Mas, cabe questionar, o que significa construir tal referência no âmbito da 

experiência em estudo? Sob quais condições ocorre a participação dos diversos 

setores organizados da sociedade civil? Quais os níveis e dimensões da 

participação popular em tal construção? 

Existem diversas possibilidades e abordagens para tratar essa questão, 

porém é preciso ressaltar que pretendemos discutir na presente tese algumas 

dimensões da construção da referência social em matéria educacional no horizonte 

das lutas pela efetivação do direito à educação qualificado pelas demandas e 

expectativas da sociedade. 

Assumimos como ponto de partida as propostas evidenciadas no 

manifesto intitulado: Educação, Democracia e Qualidade Social: Educação não é 

Mercadoria!, oriundo do 5° Congresso Nacional de Educação (CONED), ocorrido em 

2004 e organizado pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP). 

Bollmann (2010) afirma que, desde a chamada redemocratização do país 

e o debate político na Assembleia Nacional Constituinte nos anos 1980, o FNDEP 

cumpriu importante papel na articulação da sociedade civil que atua no campo das 

lutas pelo direito à educação.  

Desde então, o fórum inaugurou um processo inédito de intervenção 

pública dos movimentos organizados da sociedade através da formulação de 

projetos de lei, tais como as propostas para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional (LDB) e o primeiro Plano Nacional de Educação (PNE), sob o fundamento 

da definição de métodos participativos para a construção das proposições inerentes 

à educação nacional. 

O FNDEP atuou entre os anos 1980 e 2000 como espaço contra-

hegemônico, ante o predomínio neoliberal do governo federal brasileiro e dos 

organismos multinacionais. Atuou na promoção do diálogo e mobilização de 

movimentos organizados da sociedade que militam no campo educacional.  

Nos anos 1990, pelos menos 30 entidades nacionais das mais variadas 

matizes e formas de organização compunham o fórum e discutiam uma proposta 

alternativa a hegemonia neoliberal vigente para a educação nacional. 

Ao FNDEP competia analisar e compreender como essa situação foi 
se instalando no país; cabia organizar-se para construir uma frente 
de intervenção na política de inclusão social e nela a de educação, a 
partir da organização da sociedade civil. Ao Fórum Nacional 
competia o papel de articulador da resistência à ordem excludente 
capitalista, cujas consequências atingem a maioria da população 
brasileira de baixa renda. (BOLLMANN, 2010, p. 663). 

 Compreendemos que as edições do Congresso Nacional de Educação 

(CONED) que foram todas organizadas pela sociedade civil, no âmbito do FNDEP, 

lançam as bases para delinear a realidade em estudo na presente tese, no caso, a 

construção de uma concepção contra-hegemônica de referência social da política 

nacional de educação, desde a iniciativa em estudo, ao articular os fóruns, 

conferências e planos de educação.  

Os congressos nacionais buscaram acumular capacidade organizativa, 

debates, pautas e demandas sociais em matéria educacional. Os mesmos buscaram 

avançar por meio da participação de movimentos nacionalmente organizados da 

sociedade na efetivação do direito à educação pública de qualidade no país. 

A 5a edição do CONED afirmou em manifesto final sua posição de 

contraponto ao modelo neoliberal hegemônico, pautado por diversos organismos 

internacionais, como o Banco Mundial, de mercantilização da educação, 

considerando, principalmente, a transferência de recursos públicos para a iniciativa 

privada que atua no campo educacional:  

[...] poderosos interesses subjazem a essas direções políticas, 
pressionando para que a produção do conhecimento (científico, 
cultural, artístico) e sua socialização (via educação e ensino), sejam 
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transformadas em lucrativo mercado, de âmbito mundial. (CONED, 
2004, p. 01). 

   Ao tratar do tema da gestão democrática, à luz do artigo 206 da CF, o 

documento do CONED 2004 defende uma concepção fundamentada na 

“constituição de um espaço público de direito”, com foco na promoção das condições 

de igualdade social e de estrutura material para um atendimento educacional de 

qualidade que supere o caráter fragmentado, seletivo e excludente da educação 

brasileira.  

Segundo o documento, essa concepção deve ser viabilizada pela 

promoção de órgãos colegiados que articulem uma ampla participação de 

movimentos organizados da sociedade e dos governos. Destaquem-se os fóruns, 

conselhos e conferências de educação em todos os níveis da federação brasileira 

(CONED, 2004, p. 5-6). 

Para a 5a edição do CONED, a educação deve ser compreendida como 

direito, efetivado com foco na qualidade, e definida desde as demandas oriundas da 

sociedade. Os princípios da igualdade, equidade e inclusão devem fundamentar o 

direito à educação de qualidade; inclui-se nesse contexto a garantia de condições de 

participação dos cidadãos, principalmente através das iniciativas de órgãos 

colegiados articulados nacionalmente.  

Assumimos esse debate como ponto de partida para compreender 

objetivamente o que se pode vislumbrar como a construção da referência social da 

política nacional de educação no país.  

Com isso, procuramos discutir e analisar alguns aspectos vinculados a 

iniciativas no cômputo da democracia participativa, ao garantir a definição de 

mecanismos de participação política da sociedade na construção da política 

educacional no âmbito estatal, sob o fundamento da busca pela qualidade definida 

sob muitos aspectos pela sociedade. 

A ampliação da participação política da sociedade é retomada nos 

debates da teoria democrática contemporânea a partir das contradições e limitações 

evidenciadas nos governos representativos (LOSURDO, 2004). O ponto central fora 

é o hiato produzido entre os cidadãos e as instituições políticas, principalmente em 

questões como a redução na capacidade do Estado em superar problemas sociais e 
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efetivar direitos e o distanciamento entre os governos e as organizações da 

sociedade civil1.        

No debate sobre o que se pode definir como “ampliação do cânone 

democrático”, Avritzer e Santos (2002) afirmam que, na segunda metade do século 

XX, concepções não hegemônicas da democracia se estabeleceram em diversas 

experiências que definem a democracia como “uma gramática de organização da 

sociedade e da relação entre o Estado e sociedade”. 

Segundo os autores, essas concepções são oriundas principalmente de 

iniciativas de países do sul da Europa e do hemisfério sul, assim como daqueles da 

América Latina, África e Ásia. São países com trajetórias similares de superação de 

regimes autoritários e processos recentes de redemocratização a partir dos anos 

1970 (AVRITZER E SANTOS, 2002, p. 54). 

Compreendemos que o processo de construção da referência social na 

política educacional, por meio da participação política dos cidadãos através de 

fóruns, conferências e planos de educação, deve ser percebido numa dinâmica de 

ampliação da interlocução e da variedade de interlocutores que podem compor as 

relações entre o Estado e a sociedade no Brasil. 

Para Teixeira (2013), é preciso avaliar de forma objetiva a efetividade 

desses espaços participativos, considerando questões como: o seu processo de 

criação, convocação e estruturação; as relações institucionais existentes e o seu 

caráter de “escuta” ou de “partilha de poder”; a perspectiva pedagógica dos 

processos em curso; e a capacidade de fiscalização ou controle da sociedade sobre 

o Estado. 

Nesse sentido, devem-se considerar elementos como o papel 

desempenhado pelo Estado no âmbito do capitalismo (sociedade política) nas 

iniciativas em curso; considerar instâncias como as casas legislativas e os órgãos 

governamentais do poder executivo; e analisar os limites e as possibilidades para a 

organização, mobilização, intervenção pública, construção de agenda política e 

                                                      
1 “A partir da década de 1970, esses argumentos ganharam força na teoria política e começaram a 
surgir propostas de operacionalização da participação dos cidadãos em diversas instâncias, como no 
local de trabalho e no processo político em escala subnacional, defendendo que democracia é 
participação e não representação (MACPHERSON, 1978; PATEMAN, 1992; BARBER, 2003). Essa 
literatura teve um papel crucial no debate com os teóricos minimalistas, que defendiam a restrição da 
política democrática à competição entre as elites, e com os pluralistas contemporâneos, que retiraram 
o aspecto elitista da política, mas continuaram a dar centralidade ao mecanismo eleitoral e à 
dimensão econômica da política (DAHL, 1989 apud ALMEIDA, 2011. p. 18.) 
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capacidade de decisão da sociedade civil no âmbito dos procedimentos 

participativos em estudo na presente tese. 

Recordamos em tal realidade a exortação de Gramsci (1991) na obra 

Maquiavel, a política e o Estado Moderno, sobre a relação entre Estado e sociedade 

civil, ao considerar falseada a perspectiva liberal de uma “livre troca” no âmbito 

social e “autonomia” no âmbito estatal que promoveriam uma distinção e separação 

mesmo entre a sociedade política e a sociedade civil. 

Como na realidade fatual sociedade civil e Estado se identificam, 
deve-se considerar que também o liberalismo é uma 
“regulamentação” de caráter estatal, introduzida e mantida por 
caminhos legislativos e coercitivos: é um fato de vontade consciente 
dos próprios fins, e não a expressão espontânea, automática, do fato 
econômico. Portanto, o liberalismo é um programa político, destinado 
a modificar, quando triunfa, os dirigentes de um Estado e o programa 
econômico do próprio Estado; isto é, modificar a distribuição da 
renda nacional. (GRAMSCI, 1991, p. 32). 

O estudo proposto na presente tese deve ser avaliado à luz das 

experiências sociais e políticas realmente existentes ante as disputas de hegemonia 

evidenciadas na dinâmica em curso.  

É no seio da sociedade civil como terreno do poder e campo da ação 

política que a disputa entre projetos políticos distintos se estabelece, inclusive os 

projetos em torno da democracia. São contendas travadas para delinear a 

construção e os rumos do Estado capitalista atentando para o embate de projetos 

políticos existentes na sociedade. 

Assumimos aqui a perspectiva gramsciana de sociedade civil, ou seja, 

uma composição de múltiplas instituições que expressam e respondem pelos 

interesses dos diversos grupos que a compõem, ao elaborar e difundir valores e 

ideologias na dialética entre fragmentação e unidade. 

Spinelli e Lyra (2007) definem, à luz das categorias gramscianas, a 

sociedade civil moderna na imanência da complexificação da atividade econômica e 

social que enseja a criação de múltiplas formas de associação a possibilitar o 

surgimento do que os autores chamam de “novos sujeitos coletivos”, tais como 

grupos de mulheres e associação de moradores.  

As várias formas de organização ampliam as formas de participação da 

cidadania nos processos políticos, e “estes novos espaços de sociabilidade política 

constituem, juntos com os sujeitos coletivos mencionados anteriormente, uma 
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imensa teia de formas associativas que consolidam uma dimensão essencial de 

poder numa sociedade capitalista desenvolvida.” (SPINELLI E LYRA, 2007, p. 02).    

É exatamente no âmbito da sociedade civil que as classes sociais 

procuram exercer a sua hegemonia, objetivando acumular aliados para os seus 

projetos políticos e estabelecer direção e consenso social para tal empreitada.  

O consenso está diretamente relacionado com a hegemonia que 

determina a direção e legitima suas posições para pautar a sociedade. Vale salientar 

que a hegemonia possui um duplo caráter, pode unificar as posições da classe 

dominante e submeter as demais ou promover a transformação política através da 

unidade dos explorados para além de qualquer interesse fragmentado e particular.  

Nessa dinâmica social de disputa de hegemonia, fica evidente a 

relevância dos projetos e processos políticos e seus múltiplos caminhos, 

contradições e disputas. Compreendemos que as iniciativas que visam à definição e 

ao fortalecimento de meios para a participação política da sociedade devem ser 

percebidas no âmago dessa disputa estabelecida na sociedade civil, 

[...] na estrutura de massa das democracias modernas, tanto as 
organizações estatais como o complexo de associações da vida civil 
constituem para a arte política o mesmo que as 'trincheiras' e as 
fortificações permanentes da frente na guerra de posição: elas fazem 
com que seja apenas “parcial” o elemento do movimento que antes 
constituía “toda a guerra”, etc [...]. (GRAMSCI, 1991, p. 92). 

Nas disputas em curso, elementos como a ampliação da capacidade 

inclusiva da sociedade na efetivação os direitos e nos processos 

participativos/decisórios são essenciais na estruturação das experiências de 

fortalecimento da participação política como eixo de consolidação de projetos contra-

hegemônicos de democracia.    

Para Gramsci, a sociedade civil é decisiva ao tornar-se instrumento de 

transformação e de conservação da ordem social vigente. Na sociedade de classes, 

o processo de manutenção, conquista e ampliação da liderança de uma classe ou 

uma composição entre frações de classes, para exercer a liderança sobre a 

sociedade como um todo, define a hegemonia, ao ajustar sob sua liderança, as 

diferentes determinações da vida cultural, econômica e social e suas organizações. 

 

A questão do poder nas sociedades modernas passa a ter uma dimensão 
predominantemente ideológica. Em outras palavras, as forças sociais que 
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conquistarem as mentes e os corações no âmbito da sociedade se credenciam 
para disputar e obter o poder. (SPINELLI E LYRA, 2007, p. 03).  

             

Neste contexto, concordamos com Hirsch (2010, p.23) quando esclarece 

que, na disputa da hegemonia existente, os entraves para avanços nas conquistas 

democráticas por direitos, redução das desigualdades sociais e ampliação da 

inclusão das maiorias possuem a limitação crucial da forma social capitalista, 

principalmente no âmbito do Estado e sua configuração institucional, embora sempre 

tal limitação seja passível de superação pela luta de classes e correlação de forças 

de cada período.   

Na obra A gramática do tempo – por uma nova cultura política (2010), 

Boaventura de Sousa Santos chama a atenção para a necessidade da definição de 

uma democracia de alta intensidade que deve renovar a tensão entre o capitalismo e 

a democracia, entre a redistribuição e o reconhecimento, promovendo modelos 

subalternos de democracia que há muito existiam, mas que foram sempre abafados 

por modelos hegemônicos de democracia de matriz liberal- burguesa. (SANTOS, 

2010, p. 183) 

Para Santos (2010), dada a sua singularidade histórica que provocou 

elevados índices de desigualdade e múltiplas formas e dimensões de exclusão e 

invisibilidade, vários países na América Latina experimentam outras formas de 

governo democrático.  

É preciso atentar para outro padrão de relações locais, nacionais e 

transnacionais que articulam os princípios da redistribuição (igualdade) e 

reconhecimento (diferença): “o embrião desse outro padrão tem estado presente, 

desde há um século, nas margens do século Americano-Europeu. Trata-se de um 

outro século Americano, a que chamo de Nuestra América.” (SANTOS, 2010, p. 

193).  

Nesse sentido, deve-se promover uma verdadeira reinvenção solidária e 

participativa do Estado, neutralizando a lógica histórica e perversa da exclusão, ao 

garantir um novo contrato social fundado pelos princípios da igualdade e da 

diferença.  

É preciso vislumbrar, em tais experiências, questões como o 

fortalecimento da capacidade de organização e mobilização da sociedade nas lutas 

por direitos, inclusive o direito à educação, e também pressupor a ampliação do 
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próprio horizonte social de intervenção política na definição da concepção e 

planejamento das políticas públicas e do Estado capitalista.   

Poulantzas (2000, p. 12) esclarece que o Estado é um campo estratégico 

do poder que se materializa institucionalmente num caráter relacional com as 

classes sociais e a luta de classes, para além de um mero papel limitado de poder 

coercitivo da dominação política de uma única classe hegemônica. Assim, devemos 

perceber o papel das relações de produção e da divisão social do trabalho. 

Nogueira (1998, p.15) destaca, numa perspectiva gramsciana, como 

desafio para uma política democrática de esquerda, a reconstrução do Estado e do 

espaço público, para além de qualquer estatismo, como fortalecimento da sociedade 

civil enquanto ativação de energias coletivas que requalifiquem a sociedade política 

e atribuam um novo sentido ao Estado. “A sociedade civil”, diria Gramsci, “só é 

virtuosa quando pensada em seus nexos com o Estado, quando consegue 

condicionar o Estado por meio da política.” (NOGUEIRA,1998, p. 15).      

É nesse sentido estratégico que procuramos discutir questões como a 

ampliação da capacidade inclusiva da participação popular ao vislumbrar, por 

exemplo, até que ponto, no caso do Ceará, a maioria dos trabalhadores e 

estudantes está representada e, o caso das conferências, em que medida participam 

diretamente e efetivam sua organização, mobilização e intervenção política a partir 

de suas demandas e expectativas vinculadas ao direito à educação de qualidade.        

A participação política da sociedade deve ampliar sua inserção na disputa 

do campo estratégico do poder substanciado no Estado capitalista, para favorecer 

no cômputo da luta de classes a abertura de fissuras na hegemonia do capital frente 

às demandas populares por direitos. 

O caso da tentativa do governo federal, no primeiro governo da presidente 

Dilma Rousseff (2011-2014), de normatizar via decreto presidencial (8.243/2014) às 

iniciativas de participação social e popular no ciclo das políticas públicas é 

emblemático das disputas pela democracia que estão em jogo no país. 

O decreto foi proposto pelo poder executivo em maio de 2014 e, em 

outubro do mesmo ano, foi rejeitado pela Câmara dos Deputados. A maioria dos 

parlamentares alegou que o decreto tinha como objetivo “invadir as prerrogativas do 

Congresso Nacional”, ou seja, a democracia representativa não poderia ser 

interpelada por qualquer mecanismo de ampliação da participação social ou popular. 
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O governo perdeu a primeira votação na Câmara dos Deputados 
depois da reeleição da presidente Dilma Rousseff. A oposição obteve 
o apoio de partidos da base, como PMDB e PP, e conseguiu aprovar 
o projeto do líder do DEM, deputado Mendonça Filho (PE), que susta 
o decreto da presidente que criou a Política Nacional de Participação 
Social (Decreto 8.243/14). O decreto presidencial causa polêmica no 

Congresso desde junho. Até mesmo o presidente da Câmara, 
deputado Henrique Eduardo Alves, já chegou a se pronunciar em 
Plenário contra a norma por considerar que ela invade prerrogativas 
do Congresso. Alves disse que a sessão que derrubou o decreto foi 
histórica e comemorou a “manifestação de altivez e democracia 
desta Casa”. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014) 

Para além de uma “derrota do governo”, a votação na Câmara dos 

Deputados e todo o debate público evidenciado à época demonstraram o quanto 

alguns setores da sociedade brasileira são avessos a qualquer possibilidade de 

empoderamento social via ampliação das iniciativas participativas, mesmo que sob 

iniciativa governamental, para além do tradicional sufrágio periódico em eleições 

gerais que devem sufragar representantes oriundos de partidos políticos.  

Nesse horizonte de disputas e preocupações, busca-se perceber e 

compreender o que significam as propostas inerentes a uma construção da 

referência social da política nacional de educação, via participação da sociedade 

através de fóruns, conferências e definição de planos de educação.     

Para Teixeira (2013, p.02), destaque-se que, no Brasil, a participação 

política dos cidadãos não é algo novo ou experimental, embora imersa em disputas 

e contradições, e compõe uma realidade consagrada na Constituição Federal de 

19882, fruto das mobilizações, organização e luta da sociedade civil, principalmente 

no período denominado como redemocratização do país desde o final da década de 

1970.     

Nos dias de hoje é impossível tratar as instituições participativas 
criadas como parte apenas de um experimentalismo democrático. 
Elas são uma realidade garantida em leis federais e locais, que, em 
termos numéricos evidentemente mobiliza muito menos pessoas do 
que a quantidade de eleitores que vai às urnas a cada eleição, mas 
que no dia a dia engajam um contingente bem maior do que o total 
de vereadores espalhados nos mais de cinco mil municípios 
brasileiros. (TEIXEIRA, 2013, p. 02).    

                                                      
2 “Ao menos 30 artigos do texto constitucional expressam preceitos que incentivam experiências de 
gestão pública participativa. No que se refere a arquitetura da participação, a CF tratou princípios e 
diretrizes, tais como a cidadania como fundamento do Estado democrático (Artigos 1º, 5º, 8º, 15 e 
17), os deveres sociais em questões coletivas (Artigos 205, 216, 225, 227 e 230) e o exercício da 
soberania popular (Artigos 14, 27, 29, 58 e 61), mas também tratou da participação social como forma 
de gestão pública (Artigos 10, 18, 37, 74, 173, 187 e 231)”. TEIXEIRA, SOUZA e LIMA, 2012. P. 10. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2014/decreto-8243-23-maio-2014-778785-norma-pe.html
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É nessa perspectiva que o documento intitulado Participação Social no 

Brasil – entre conquistas e desafios (2014), da Secretaria-Geral da Presidência da 

República, define que existem atualmente no âmbito do governo federal, vinculados 

a sua administração direta, 50 conselhos e 16 comissões de políticas públicas, “das 

145 conferências nacionais realizadas, 104 ocorreram nos últimos 12 anos, sendo 

29 durante o governo Dilma.” (BRASIL, 2014, p. 88-89).   

No caso da política nacional de educação, foram duas conferências 

nacionais, a primeira no final do segundo governo do presidente Lula em 2010 e a 

segunda no final do primeiro governo da presidente Dilma em 2014.  

Entre as duas conferências nacionais e fruto de deliberação da primeira 

edição, foi instituído o Fórum Nacional de Educação, ainda no final de 2010, e 

iniciada a tramitação do projeto de lei que deveria aprovar o PNE no Congresso 

Nacional, sancionado no primeiro semestre de 2014 como lei federal 13.005/2014.    

Ao tratar do direito à educação, a Constituição Federal definiu no seu 

artigo 206, como um dos seus princípios basilares, a gestão democrática da 

educação nacional. É exatamente sob o fundamento de tal princípio, fruto das lutas 

empreendidas pela sociedade, que o debate sobre a construção de instâncias 

participativas como os fóruns e as conferências de educação se apresenta. 

O documento – referência da primeira edição da CONAE, ocorrida em 

2010 – destaca no seu parágrafo 9° que a iniciativa da conferência deve ser a 

construção de um espaço de articulação política legitimada pela mobilização social 

nacional, para integrar o Estado e a sociedade civil.   

As questões definidas no documento para tal empreitada são: a 

construção do Sistema Nacional de Educação (SNE) como uma engenharia 

institucional que deve ser fruto de “orientação política comum e trabalho 

permanente” do Estado e da sociedade; a construção do SNE deve ser fruto da 

garantia de mecanismos que possibilitem a periodicidade da mobilização social 

desde os fóruns e conferências como forma mesma de constituição do Estado pela 

sociedade; garantir a definição de grupos de confiança no âmbito das iniciativas 

participativas propostas através da efetivação das deliberações oriundas da CONAE 

na forma de políticas públicas; garantir os meios para que as políticas públicas 

sejam efetivadas sob a égide de referenciais como a gestão democrática, a inclusão 

com diversidade e a ampliação contínua do financiamento da educação; e definir 

que a universalização e a qualidade da educação nacional devem ser o fio condutor 
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de todo o processo constituinte das políticas educacionais no âmbito do Sistema 

Nacional de Educação (MEC, 2008 b, p. 06 - 07).   

Nesse sentido, os cinco desafios elencados pelo documento são 

apresentados como propostas nacionais socialmente referenciados que indicam sua 

representatividade e necessariamente devem ser prioridade da agenda política e 

das decisões finais do Estado em matéria educacional.  

Os desafios elencados são permeados por uma concepção de gestão 

democrática presente no documento final da conferência. Este chama para si uma 

legitimidade fundamentada pela representatividade social da participação, 

identificada como um método para superar questões como o autoritarismo e as 

desigualdades existentes na sociedade brasileira.  

A autonomia e a cidadania são outros dois pressupostos considerados no 

documento como intrínsecos aos caminhos definidores da chamada gestão 

democrática.  

No processo de construção da gestão democrática da educação, 
alguns aspectos são imprescindíveis: a autonomia, a 
representatividade social e a formação da cidadania. É preciso 
compreender, inicialmente, que a gestão democrática da educação 
não constitui um fim em si mesma, mas um importante instrumento 
do processo de superação do autoritarismo, do individualismo e das 
desigualdades sócio-econômicas. Ela deve contribuir para que as 
instituições educacionais, articuladas com outras organizações, 
participem da construção de uma sociedade fundada na justiça 
social, na igualdade e na democracia (MEC, 2010 b, p. 21). 

    

O discurso da representatividade social apresentado no documento se 

aproxima de uma perspectiva de estrutura sistêmica e horizontal definidora da 

gestão educacional democrática.  

É recorrente no documento a perspectiva de que existem anseios dos 

cidadãos de uma forma geral que são catalisados pelas organizações da sociedade 

civil, que, por sua vez, reivindicam dos governos há vários anos questões oriundas 

dos anseios populares.  

As iniciativas dos fóruns e conferências se colocariam como os espaços 

públicos e o mecanismo institucional necessário para que o Estado, aberto ao 

diálogo, pudesse ser integrado a tais demandas sociais e encaminhasse as mesmas 

como políticas públicas e legislação específica.  
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O caso mais evidente de tal proposta é o projeto de lei do PNE, PL 

8.035/2010, que, segundo as expectativas criadas pelo documento-referência, deve 

ser decisivamente pautado pelas diretrizes deliberadas na CONAE 2010.   

As deliberações da conferência projetam uma legitimidade através da 

perspectiva da mobilização social, com capilaridade nacional, desde os municípios e 

representatividade temática até os movimentos, organizações e entidades da 

sociedade civil com sua história e militância, para evidenciar questões pertinentes à 

efetivação do direito à educação de qualidade como determinação dos anseios 

populares. 

Nos últimos anos, o Instituto de Política Econômica Aplicada (IPEA) órgão 

ligado à Secretaria-Geral da Presidência da República – publicou uma série de 

estudos e notas técnicas apresentando uma compilação de dados e pesquisas 

acadêmicas tratando de temas vinculados às iniciativas que visaram a ampliar a 

participação social e popular no ciclo das políticas públicas. 

As “notas técnicas” e os “textos para discussão” do IPEA trataram de 

questões como: os fatores críticos de sucesso na organização das conferências 

(IPEA, 2012); a capacidade inclusiva da participação nas conferências (CUNHA, 

2012); uma análise dos objetivos atingidos pelas conferências (SOUZA, 2012, p.15); 

a questão da representação política em espaços nacionais de participação política 

da sociedade (TEIXEIRA, SOUZA E LIMA, 2012, p. 24). 

Em linhas gerais, os documentos do IPEA abordam três questões cruciais 

para a presente tese: a relação entre as formas de organização da participação 

política da sociedade, refletindo sobre as condições existentes e os resultados 

obtidos, ou seja, sua efetividade; as condições para a ampliação da representação 

política referenciada na representatividade social desde as instâncias participativas; 

e a capacidade inclusiva das iniciativas participativas, julgando o acesso e a 

qualidade da participação a partir do perfil sócio-econômico da maioria dos 

cidadãos.           

Ao considerar o documento das Nações Unidas intitulado A Democracia 

na América Latina – rumo a uma democracia de cidadãs e cidadãos (PNUD, 2004, 

p.13), pode-se perceber que as iniciativas e proposições existentes no âmbito da 

democracia brasileira devem ser compreendidas como parte de uma agenda de 

consolidação democrática na região, desde as últimas décadas do século XX. 
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Entretanto, o documento esclarece que é preciso superar o paradoxo 

crucial da relação entre os possíveis avanços de uma agenda democrática no 

continente e as profundas e persistentes desigualdades sociais existentes: “existem 

níveis de pobreza elevados, o crescimento econômico tem sido insuficiente e a 

insatisfação (expressa em muitos lugares, por um amplo descontentamento popular) 

das cidadãs e dos cidadãos com essas democracias tem aumentado.” (PNUD, 2004, 

p. 13).  

Por consolidação democrática entenda-se a estabilização institucional e 

social de democracias eleitorais articulada a iniciativas, desencadeadas em muitos 

países da região, de ampliar a participação política, a democratização das decisões 

e o controle social de processos públicos. O foco é a qualificação democrática e 

articulada: do Estado capitalista e suas instâncias; da sociedade civil e suas 

múltiplas formas de organização; e da cidadania em suas várias dimensões, 

demandas e exigências crescentes por direitos, reconhecimento e ação política3. 

No caso da experiência brasileira e latino-americana, o grande desafio da 

construção de tal rotina democrática deve significar um processo de ampliação de 

direitos que consolidem a cidadania, sem esquecer uma realidade de elevados 

índices de pobreza e desigualdade. 

Além da democracia representativa, em que os cidadãos elegem 
certas autoridades a intervalos determinados, manifestaram-se nos 
últimos 25 anos diversas outras instâncias de participação da 
cidadania. Um cenário comum de expressão dessas novas forças 
são os acordos ou pactos nacionais, os mecanismos de conciliação 
que congregam movimentos sociais, partidos políticos, organizações 
da sociedade civil, empresários e autoridades do Estado. (PNUD, 
2004 b., p. 42). 

A singularidade histórica da experiência democrática latino-americana nas 

últimas décadas vincula-se à perspectiva da convivência entre a consolidação de 

democracias eleitorais e as iniciativas de ampliação da participação política dos 

cidadãos num contexto sócio-econômico tão desigual na região.  

A construção de alternativas para o aprofundamento das democracias 

realmente existentes no sentido de ampliar direitos e reduzir a pobreza e a 

                                                      
3 “A concentração do poder econômico e o desenvolvimento de novos tipos de organizações políticas, 
como resposta a isso, têm suscitado sérias questões sobre o significado da democracia nas 
sociedades capitalistas, tanto nas sociedades avançadas como no Terceiro Mundo. Qual é a relação 
dos aparatos do Estado com os cidadãos que eles supostamente representam?” (CARNOY, 2013. p. 
63). 
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desigualdade têm sido um desafio para os países da região. A ampliação da 

participação política da sociedade com foco no fortalecimento da cidadania tem 

suscitado diversas experiências políticas de empoderamento das maiorias 

historicamente excluídas.     

Na obra Da pobreza ao Poder (2009), Green esclarece que iniciativas 

promotoras da ampliação da participação política com maior organização e 

mobilização da sociedade devem ser compreendidas na sua dimensão propriamente 

política de empoderamento daqueles que estão em situação de privação. Para além 

do crescimento econômico, circunscrito aos marcos da realização do capital, é 

preciso ampliar esforços públicos de Estados, organizações sociais e cidadãos para 

garantir um crescimento econômico inclusivo que maximize a redução das 

desigualdades. (GREEN, 2009, p. 21). 

É preciso considerar que a organização política da sociedade civil e do 

Estado, em suas múltiplas dimensões, deve ser voltada para uma cidadania ativa, 

que, no nível individual, promove “autoconfiança e a superação da maneira insidiosa 

pela qual a condição de relativa falta de poder pode ser internalizada” e, no coletivo, 

que trate da “capacidade de negociar e influenciar a tomada de decisões”. “A 

cidadania ativa significa envolvimento com o sistema político no sentido de construir 

um Estado efetivo e assumir grau de responsabilidade pelo domínio público”. 

(GREEN, 2009, p. 21). 

Para Green (2009), os “Estados efetivos” são aqueles capazes de 

garantir: segurança aos cidadãos, manter os marcos do Estado de direito, definir 

uma estratégia de crescimento econômico inclusivo, ser socialmente responsável 

pelos seus atos e, por fim, um indutor ativo do processo de desenvolvimento sob a 

égide da cidadania ativa.                     

Nesse sentido, consideramos que a presente tese deve evidenciar, sob 

algumas perspectivas e recortes analíticos, os limites e as possibilidades o 

fortalecimento da participação política dos cidadãos, ao abordar uma avaliação 

sobre as propostas e condições realmente existentes.  

O foco é a garantia de ampliação dos direitos, organização e voz para a 

maioria da população mais pobre, com baixa escolaridade e renda, historicamente 

alijada dos processos políticos. 

No Brasil e na América Latina como um todo, a singularidade da 

convivência entre democracias eleitorais e profundas desigualdades e exclusão 
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social exige uma compreensão da própria natureza da nossa democracia no sentido 

da ampliação da sua capacidade de fortalecer a cidadania pelo empoderamento dos 

cidadãos. 

Entre 70 e 90 milhões de pessoas deixaram a pobreza na última 
década, segundo o Banco Mundial. A CEPAL estima que, em 2014, 
28% dos latino-americanos viviam na pobreza, uma porcentagem 
quase idêntica à de anos anteriores. São 167 milhões de pessoas, 
dos quais 71 milhões vivem na indigência, no limite da subsistência, 
situado em dois dólares por dia. A região viveu uma autêntica era de 
ouro graças ao expressivo aumento dos preços das matérias-primas, 
impulsionado em boa medida pela demanda da China e a forte 
entrada de capitais estrangeiros. Apesar de que o crescimento médio 
da região tenha rondado os 5% nos últimos anos, a informalidade 
ainda representa entre 60% e 70% da economia, afirma a OCDE. 
Isso significa que 130 milhões de pessoas estão de forma 
permanente, ou durante grandes períodos de suas vidas, na 
informalidade, o que implica que sua contribuição por meio do 
sistema fiscal é muito baixa ou inexistente em muitos casos. 
(JORNAL EL PAÍS, 2015). 

Dagnino, Oliveira e Panfichi (2006, p. 13-14) esclarecem que o debate 

contemporâneo sobre a democracia na América Latina deve ser compreendido no 

âmbito de três processos combinados: primeiro, a consolidação de democracias 

eleitorais no continente; segundo, a insatisfação das populações com os resultados 

dessas democracias em termos de justiça social, eficácia governamental e inclusão 

política; e, terceiro, uma perspectiva da re-significação das democracias realmente 

existentes através da participação política da sociedade, da abertura de espaços 

públicos com alguma capacidade de decisão e do reconhecimento e inclusão das 

diferenças. 

Assim, a complexidade do processo de construção democrática no 
continente, nesse contexto de crise de representação, inclui também 
os possíveis embates entre organizações da sociedade civil e 
partidos, junto aos conflitos entre a representatividade proveniente 
das urnas e aquela que se articula nos espaços de participação da 
sociedade civil. Por outro lado, há sinais em alguns países de que 
essa mesma crise provocou essa necessidade para os partidos de 
repensar suas relações com a sociedade e se abrirem para uma 
integração mais orgânica com os setores que representam. 
(DAGNINO, OLIVEIRA E PANFICHI, 2006, p. 37).     

É necessário avançar nos estudos que visem a discutir as condições para 

a maximização da capacidade inclusiva da participação política e a ampliação dos 
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marcos tradicionais que definem a legitimidade democrática da representação 

política. 

A representatividade social dos processos políticos, da construção da 

agenda pública e das decisões finais do Estado deve ser legitimada no âmbito da 

participação política da sociedade. É preciso avaliar os limites e as possibilidades da 

legitimidade democrática no processo de construção da referência social na política 

nacional de educação.  

Compreender a definição de novas perspectivas e determinações para a 

legitimidade democrática da representação com foco na constituição de formas de 

participação social e popular.  

Nesse caso, é preciso considerar a representação política de 

representantes de movimentos organizados da sociedade e de cidadãos em 

matérias que compõem a gestão das instituições estatais, das políticas públicas e de 

programas governamentais.  

Pogrebinschi (2010) chama atenção para a necessidade de uma 

abordagem dialética da democracia que articule representação e participação 

política investindo ambas de legitimidade democrática para decidir conforme o 

interesse público. É preciso construir uma definição da representação política que 

integre a participação política como uma dimensão da sua determinação no sentido 

de ampliar sua representatividade social. 

Uma abordagem dialética da democracia possibilita não apenas que a representação 

política seja estendida para atores não-eleitos que, contudo, seriam eventualmente 

investidos de legitimidade democrática para agir em nome do interesse público; mas, 

possibilita também que sejam considerados como uma extensão da representação política 

formal os espaços informais nos quais ela exerce, em um primeiro momento, através da 

atividade daqueles atores. (...) O ponto é tomar a representação como participação, e 

também, simultaneamente, como deliberação – o que implica, certamente, não apenas uma 

reconfiguração conceitual, no plano teórico, mas também, e sobretudo, um redesenho 

institucional, no plano empírico. O desafio que se encontra em aberto é o de tornar as 

experiências participativas e deliberativas constitutivas das instituições representativas 

(POGREBINSCHI, 2010. p. 15).     

A representação política se amplia na dialética que articula sua 

determinação pela integração com a participação popular e social, ou seja, a 

“totalidade” social mobilizada para qualificar as intervenções políticas dos cidadãos 

partícipes do processo e dos representantes eleitos para alguns fins. Dentre os 

quais destaque-se a defesa de projetos e temas caros à efetivação dos direitos e 
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acumulados pela sociedade como estratégicos, a partir da sua própria mobilização e 

demandas historicamente determinadas. 

Nesse sentido, é necessário desenvolver uma compreensão dialética da 

construção dos espaços públicos e suas mediações como processos políticos, ou 

seja, uma totalidade de múltiplas determinações afirmada na realidade tripartite 

Sociedade-Democracia-Estado.  

Compreendemos que qualquer esforço analítico fora dessa dinâmica 

relacional se empobrece por perceber apenas uma dimensão da realidade carente 

da dinâmica que a compõe. Tais análises precisam ainda ser definidas pela 

emergência das disputas de hegemonia que possibilitam a determinação dos 

momentos da relação. 

No caso da realidade em estudo, é preciso mensurar e analisar alguns 

pontos a partir de dois eixos: o primeiro é a capacidade inclusiva da participação 

social e popular nas iniciativas em curso; e o segundo é a legitimidade democrática 

da representação política das organizações sociais e cidadãos eleitos para participar 

dos debates e decisões. 

Vale salientar que diferenciamos a participação social da participação 

popular, por compreender que, no caso das conferências de educação, ocorre de 

forma prioritária a participação popular, ou seja, a projeção de uma intervenção 

direta de cidadãos eleitos como delegados para representar determinados 

segmentos da sociedade, no caso, principalmente, segmentos que demandam o 

direito à educação, nos debates e decisões.  

Já nos fóruns de educação, temos uma composição de movimentos 

organizados da sociedade e de instâncias de Estado, ou seja, representantes de 

órgãos públicos, organizações e movimentos sociais, portanto entendemos que 

ocorre a participação social de entidades da sociedade civil e do Estado. 

Na presente tese, consideramos que a ocorrência de uma combinação 

singular entre a participação popular e social, desde as conferências e fóruns de 

educação, pauta decisivamente o planejamento nacional da educação.  

Os movimentos organizados da sociedade civil atuam nos processos 

políticos e devem se articular com a participação direta dos cidadãos 

“desorganizados” nas conferências, possibilitando a construção de mobilizações, 

agenda e pautas políticas nacionais, aprendizados mútuos e intervenções políticas 
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no âmbito da construção do que se pode definir como referência social na política 

educacional.     

O eixo central que estrutura a construção da referência social é a 

definição do PNE. O ponto de partida do plano de Estado para a educação foi o 

documento final da primeira edição da CONAE em 2010. Até o final da segunda 

edição da conferência nacional no segundo semestre de 2014, a tramitação do plano 

no Congresso Nacional foi base para mobilizações, debates, ações de massa e a 

instituição e organização dos fóruns de educação pelo país. 

A lei federal 13.005/2014 que regulamenta o PNE estabelece a realização 

de outras duas edições da CONAE e prevê a atuação do FNE no âmbito do 

“monitoramento social” do plano, acompanhamento da consecução das suas metas 

e estratégias, além da proposição de alternativas para a superação de possíveis 

entraves à sua efetivação.     

A definição do PNE como política de Estado que deve articular o Sistema 

Nacional de Educação se organiza a partir do amadurecimento do debate nacional 

da política educacional em diferentes espaços públicos de participação, mobilização, 

diálogo e decisão.  

Nesse sentido, é preciso considerar que, na segunda década do século 

XXI, diversas iniciativas políticas e movimentos sociais se articularam em redes, por 

meio de fóruns, coordenações, campanhas, conferências, eventos, envolvendo 

agentes públicos e representantes políticos em torno das lutas pelo direito à 

educação pública de qualidade socialmente referenciada. 

Foram diversas formas de intensificar a atuação e o impacto político, 

muitos desses viabilizados pelas tecnologias da informação e comunicação virtuais, 

com foco nas mobilizações pela educação como direito social. Destaque-se a 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação que reúne 263 organizações, 

movimentos e coletivos sociais; o Movimento dos Sem Terra (MST) e a Via 

Campesina, os movimentos de gênero, os movimentos étnicos/raciais, as Centrais 

Sindicais dos Trabalhadores e a Confederação dos Trabalhadores na Educação 

(CNTE). 

Dentre essas iniciativas e diversos espaços públicos no campo da 

militância educacional, elegemos, para a vivência da empiria que estrutura a nossa 

pesquisa, o Fórum Estadual de Educação (FEE) e a Conferência Estadual de 



38 

Educação (COEE) do estado do Ceará, como espaços que protagonizaram a 

construção da referência social da política educacional, desde o âmbito estadual.  

Tal protagonismo assume como eixo de debates, mobilizações e 

proposições o atual PNE, aglutinando diversos atores, tais como movimentos sociais 

das mais variadas matizes, agentes públicos, entidades de classe, estudantes, 

profissionais da educação, pais e mães (ou responsáveis) de estudantes. 

É preciso, não obstante, estar ciente da amplitude do campo empírico, 

sua pluralidade e diversidade, seja no âmbito ideológico, organizacional ou político 

dos diversos atores que compuseram o FEE e participaram da COEE no período em 

estudo.  

Partimos do pressuposto de que a construção da referência social na 

política educacional é perpassada pela disputa política de projetos distintos, muitas 

vezes, conflitantes. Além do mais, tínhamos a intencionalidade de dar visibilidade 

aos processos de participação, social e popular no fórum e conferência do Ceará, 

compreendendo o período estudado e julgando como eixo central a agenda do PNE. 

A inserção do fórum e conferência estadual do Ceará no cômputo de uma 

proposta política nacional de fortalecimento da mobilização, organização e 

participação da sociedade na efetivação do direito à educação de qualidade exige 

inicialmente a busca e a apreensão de pistas para a condução de argumentos 

práticos e teóricos que possibilitem a construção da tese.       

A partir do desenho institucional e social da política nacional em curso, 

deve-se vislumbrar um percurso vivo e plural de múltiplas iniciativas, mediações e 

possibilidades para a construção do que estamos definindo como referência social 

ao considerar uma série de ações e demandas de diversos coletivos e segmentos 

da sociedade. 

Nesse conjunto de iniciativas, elencamos o fórum e a conferência do 

Estado do Ceará para identificar alguns elementos e dar visibilidade a atores e 

processos que, de alguma forma, interviram na realidade em questão: a instituição e 

estruturação do fórum; a concepção, organização e realização da conferência 

estadual desde suas etapas municipais; e os seus debates, mobilizações e 

intervenções públicas, desde o fórum estadual, ante a tramitação do PNE e demais 

temas correlatos no Congresso Nacional. 
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O percurso da pesquisa exige algumas escolhas e definições empíricas e 

teóricas que nos levam à busca de pistas num amplo leque de possibilidades ante 

as iniciativas em curso.  

No bojo das opções elencadas no presente estudo, procuramos 

inicialmente compreender a experiência do estado Ceará no âmbito da política 

nacional em curso, destacando a perspectiva da construção do Sistema Nacional de 

Educação (SNE) com o debate nacional, desde a primeira edição da CONAE, sobre 

a definição objetiva das competências e responsabilidades federativas em matéria 

educacional e sua necessária unidade nacional. 

No caso da construção da referência social em matéria educacional, 

projeta-se uma unidade nacional que articula a participação política social e popular 

em torno de temas e propostas construídos nas conferências e difundidos pelos 

fóruns, que devem possuir capilaridade nacional. 

Entendemos que a articulação sistêmica entre as iniciativas locais e as 

intervenções nacionais oriundas de meios participativos exigem um olhar sobre as 

experiências locais. O FEE foi instituído formalmente no primeiro semestre de 2012, 

a partir das mobilizações, debates e deliberações ocorridas na primeira edição da 

CONAE, da instituição do FNE e da tramitação do PNE a partir do final de 2010.   

No estado do Ceará, entre os meses de julho e agosto de 2013, 

ocorreram 159 conferências municipais e 22 intermunicipais, totalizando 181 

conferências locais, envolvendo 183 dos seus 184 municípios cearenses. Além do 

FEE, até o inicio de 2015, existiam fóruns municipais de educação formalmente 

constituídos por portaria do poder executivo municipal, em 117 municípios do 

estado. 

As iniciativas acima relacionadas foram desenvolvidas em torno de uma 

projeção nacionalmente articulada por diversas organizações e movimentos sociais, 

além de órgãos públicos, que partiram das deliberações do documento final da 

primeira edição da CONAE.  

A instituição do FNE no âmbito do MEC, a tramitação do projeto de lei do 

PNE no Congresso Nacional e a construção da agenda da segunda edição da 

CONAE, foram outras iniciativas nacionais que articularam as ações e experiências 

locais de participação com foco na construção da referência social do direito à 

educação de qualidade. 
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Por essas considerações, é preciso compreender as iniciativas locais, 

dando atenção à projeção da política nacional em curso, para qualificar os limites e 

as possibilidades das experiências, a partir de elementos como: as intervenções 

locais na definição da agenda política em matéria educacional nas conferências 

municipais e estadual de educação; a capacidade política do FEE por meio de 

elementos como sua composição e atuação estadual; e o perfil da delegação eleita 

no estado para a participação na etapa nacional da segunda edição da CONAE. 

Nesse sentido, analisar e avaliar a capacidade inclusiva das iniciativas em 

curso na perspectiva do aprofundamento do caráter distributivo e redistributivo das 

políticas públicas para reduzir as desigualdades regionais e sociais, além da 

abertura das instituições estatais e da organização dos movimentos sociais, para 

garantir mediações públicas que promovam uma dinâmica de ampliação de 

iniciativas participativas nas relações entre Estado e sociedade. 

A participação política é compreendida na presente tese como um 

elemento de qualificação da democracia com base em dois elementos cruciais: o 

caráter pedagógico da participação como instrumento de formação política da 

população; e o desenvolvimento da sua capacidade inclusiva através do Estado pelo 

mecanismo de alguma partilha de poder principalmente no controle social no ciclo 

das políticas públicas, no potencial para intervir na agenda política nacional e na 

possibilidade de intervenção ativa na definição das decisões finais em temas cruciais 

como o orçamento público. 

Um regime é democrático na medida em que as relações políticas 
entre o Estado e seus cidadãos engendram consultas amplas, iguais, 
protegidas e mutuamente vinculantes. A democratização então 
significa um movimento líquido na direção de consultas mais amplas, 
mais igualitárias, mais protegidas e mais mutuamente vinculantes 
(TILLY, 2013. p. 73.).  

As consultas amplas inerentes ao regime democrático devem vislumbrar 

sua profundidade enquanto capacidade inclusiva como processo de garantias 

mínimas de igualdade social de condições para os indivíduos e grupos.  

A amplitude das consultas indica a perspectiva da tratativa de temas 

cruciais como as decisões de prioridade no gasto público e investimentos dentre 

outras questões da política econômica, a política urbana, as políticas sociais, 

questões que componham o bojo das disputas de poder e relações de força no 
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campo dos interesses econômicos e sociais e das disputas no cômputo da 

sociedade política.  

Os cidadãos devem possuir o direito de organização social e intervenção 

política pela expressão de sua opinião e defesa de determinadas posições. A 

condição de vulnerabilidade social define um verdadeiro obstáculo à participação 

popular, portanto inclusão social e participação política são processos 

intrinsecamente ligados, pois a capacidade política das consultas depende da 

capacidade social dos cidadãos para participar de forma autônoma.    

A cidadania adquire um caráter estratégico no processo de 

democratização entendido como dinâmica política de redução do hiato entre o 

Estado e a sociedade por meio da participação dos cidadãos em processos político-

públicos.  

É necessário direcionar tais processos numa dinâmica que evidencie as 

diferenças inerentes à realidade social e garanta a inclusão daqueles que são 

diretamente atingidos pelas várias decisões governamentais, sobretudo os grupos 

tradicionalmente excluídos do processo de disputa e acesso às instâncias de poder 

por questões relacionadas a renda, gênero e escolaridade4.    

Existem descontentamentos populares que se articulam conforme duas 

vertentes relacionadas às tradicionais instituições da democracia representativa e o 

hiato político que elas produzem de acordo com a reduzida capacidade do Estado 

em superar os problemas sociais e garantir a efetivação dos direitos, portanto da 

cidadania.       

Com isso, compreender o Estado numa perspectiva que supera 

concepções restritivas definindo-o apenas como estrutura administrativo-burocrática, 

para afirmar uma perspectiva processual, articulando sociedade civil e sociedade 

política, de equilíbrios instáveis da classe dirigente e dos grupos subalternos no 

ordenamento da sociedade e na disputa pela capacidade de dirigir e governar. 

Os processos nunca são unívocos; a dialética é real, aberta, não pré-
determinada. O Estado é instrumento (de uma classe) e, ao mesmo 
tempo, lugar de luta (pela hegemonia) e processo (de unificação das 

                                                      
4 “O sistema eleitoral é marcado por uma profunda distorção da realidade brasileira. Dos 594 
parlamentares (513 deputados e 81 senadores) eleitos em 2010, 273 são empresários, 160 compõem 
a bancada ruralista, 66 são da bancada evangélica e apenas 91 parlamentares são considerados 
representantes dos/as trabalhadores/as, da bancada sindical. Os dados são do Diap (Departamento 
Intersindical de Assessoria Parlamentar)”. (PLENÁRIA NACIONAL DOS MOVIMENTOS SOCIAIS, 
2013. p. 09). 
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classes dirigentes). É possível tornar efetivos momentos de “contra-
hegemonia”: “Um grupo social pode e, aliás, deve ser dirigente já 
antes de conquistar o poder governamental (...); depois, quando 
exerce o poder (...), torna-se dominante, mas deve continuar a ser 
também ‘dirigente’ (CC, 5, 62-63). Começa-se pela ‘direção’, mas a 
plena explicitação da função hegemônica só ocorre quando a classe 
que chega ao poder ‘se torna Estado’: o Estado serve-lhe tanto para 
ser ‘dirigente’ quanto para ser ‘dominante’” (LIGUORI, 2003. p. 181).   

Numa perspectiva ampliada do Estado, a participação política da 

sociedade torna-se um eixo de articulação nas disputas pela direção dos rumos 

estatais. A arquitetura das instituições, por exemplo, torna-se objeto de disputa 

quando os atores membros das organizações oriundas da sociedade civil 

apresentam suas demandas, forjam espaços públicos de interlocução política, 

definem posicionamento ante seu compromisso ético-político e avançam na 

redefinição dos rumos e decisões dos governos. 

Destaque-se que tal processo não é linear, homogêneo ou harmônico, 

pois existem concepções distintas de sociedade e projetos políticos em disputa na 

sociedade, porém os movimentos são feitos e as conquistas e retrocessos são 

evidenciados.  

A ampliação do Estado se manifesta, igualmente, na atuação do 
poder público na área social [...] e na prestação de diversos serviços 
sociais destinados, sobretudo, a garantia de sobrevivência das 
classes subalternas e sua integração no sistema. (SPINELLI E 
LYRA, 2007, p. 04).    

Assim, a participação política da sociedade passa a ser discutida no 

âmbito das mediações públicas estabelecidas desde a dinâmica que articula a 

cidadania, as organizações e movimentos da sociedade civil e as tradicionais 

instituições da representação política. Tal dinâmica com foco na democratização do 

Estado e da sociedade sob fundamento da participação democrática dos cidadãos 

como mecanismo pedagógico-político da sociedade, além de ampliar as 

possibilidades de responsividade dos representantes eleitos e dos gestores públicos 

na garantia dos direitos. 

A dimensão pedagógica do político expressa o caráter determinante da 

participação como método de inclusão social das camadas populares nos processos 

político-públicos, inclusive no âmbito das instituições governamentais.  

O foco do aprendizado realizado na prática política dá ênfase à 

compreensão dos procedimentos necessários para a condução política dos 
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processos, por exemplo, à capacidade de incluir as múltiplas vozes e organizações 

sociais nos debates, respeitando as pautas e temas diversos e exercendo a 

capacidade de deliberação, resguardando a representatividade social e a 

legitimidade democrática.  

A dinâmica de reuniões, debates públicos, plenárias e assembleias 

deliberativas demonstra um amplo bojo de iniciativas necessárias ao processo 

democrático e ao acúmulo político-social imprescindível à perspectiva pedagógica 

do político. 

A responsabilidade dos representantes eleitos e dos gestores públicos se 

vincula ao compromisso com questões como a sua relação com os programas das 

coalizões partidárias eleitas para governar; as responsabilidades de cada instituição 

estatal e governamental que deve possuir mecanismos e métodos participativos 

para garantir a atuação da sociedade no ciclo das políticas públicas; na iniciativa e 

tramitação no âmbito do processo legislativo; e no controle social sobre as diversas 

instâncias estatais e governamentais.  

O objetivo é a redução do hiato entre os governantes e os governados, 

com ênfase na ampliação da capacidade política da sociedade para intervir na 

construção da agenda das políticas públicas e no controle das decisões finais do 

Estado.        

Nesse sentido, Nogueira (2005, p.23) propõe que é preciso valorizar a 

política com base em seis princípios que devem fundamentar uma perspectiva de 

fortalecimento da participação social sob o prisma de sua articulação com a 

representação política.  

O primeiro é reconhecer, no âmbito das democracias contemporâneas, a 

relevância das dinâmicas institucionais permeadas por procedimentos e normas que 

compõem o bojo do sistema político e as múltiplas dinâmicas sociais que se 

organizam de forma autônoma no seio da sociedade a partir de grupos de interesse, 

temas ou lutas gerais e específicas. 

O segundo é compreender o perfil de dominação inerente ao Estado que 

atua com seu caráter de classe e seu respectivo projeto de hegemonia e dominação 

econômica, mas é igualmente espaço de disputa de interesses, correlação de 

forças, além da potência de mobilização em torno das disputas em defesa de 

determinados projetos políticos. 
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O terceiro é a relevância do processo de construção de unidades políticas 

necessárias ao mínimo de estabilidade para o sistema político e, portanto, para a 

construção de qualquer experiência democrática. Nesse sentido, é importante 

perceber o papel dos partidos políticos e dos parlamentos, por exemplo, na dinâmica 

de construção de unidades políticas em escala nacional com a legitimidade 

democrática do voto popular. 

O quarto é vinculado diretamente à relevância da participação popular por 

meio da compreensão do papel estratégico da cidadania ativa, como meio essencial 

para a ação política dos sujeitos na construção de espaços públicos que efetivem 

direitos e responsabilidades recíprocas entre Estado e sociedade. É preciso politizar 

a luta por direitos por meio da intervenção popular. 

O quinto é a qualificação do sistema político por meio da socialização das 

instituições estatais. Garantir a afirmação da dimensão coletiva do político, como 

condição de construção de projetos de sociedade e Estado, com uma dimensão 

inclusiva que permita a inserção universal dos membros da comunidade no processo 

político. 

Por fim5, o sexto princípio proposto é a percepção da política como 

processo que integra o individual e o coletivo em suas várias dimensões, portanto, 

sempre existe o “outro” em qualquer movimentação política, este pode convergir ou 

divergir das propostas e projetos defendidos pelos diferentes grupos de interesse. 

Com isso, o conflito e o consenso são condições inseparáveis da política, é 

importante reconhecer as diferenças e levar em consideração as diferentes 

demandas e projetos que compõem a correlação de forças na sociedade. 

A participação política da sociedade pode ser estudada sob diferentes 

perspectivas e iniciativas, por exemplo: as iniciativas do Estado para institucionalizar 

mecanismos de participação popular; o compromisso dos governos em apoiar as 

iniciativas; o tempo e os recursos financeiros disponíveis para as iniciativas 

definidas; e a capacidade política da sociedade para intervir na política a partir de 

sua organização. (AVRITZER e NAVARRO, 2003. p. 74). 

Cremos que as lutas pela garantia da construção da referência social 

como elemento fundante da qualidade da educação como direito compõem o bojo 

                                                      
5 Os seis princípios apresentados convergem para o amadurecimento da experiência política 
democrática no sentido do fortalecimento da participação política da sociedade como condição para a 
qualificação do Estado e fortalecimento do sistema político, ampliando sua capacidade inclusiva e 
representatividade social. (NOGUEIRA, 2005. p. 60-62).     
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das mobilizações que aglutinam cidadãos e movimentos na sociedade para 

participar da construção de agendas e decisões políticas que devem pautar a 

política educacional no país.                                                 

   

1.1 MOTIVAÇÕES PARA O ESTUDO E OBJETO DA PESQUISA 

A elucidação de questões que perpassam o debate da definição da 

política nacional de educação, na segunda década do século XXI, busca, neste 

estudo, articular as iniciativas das duas edições da CONAE 2010 e 2014, a 

instituição do FNE, a tramitação legislativa e a regulamentação do PNE 2014-2024 

(Lei 13.005/2014) como articulador da construção do SNE, com a construção da 

referência social do direito à educação de qualidade articulada à organização e às 

mobilizações sociais no âmbito das iniciativas participativas em curso. 

A motivação para o estudo vem sendo percebida ao longo de mais de 

uma década de atuação docente na educação pública básica da rede estadual de 

ensino do estado do Ceará, além da participação em projetos de extensão e 

pesquisa com foco na participação política da comunidade escolar, principalmente 

do protagonismo estudantil, na construção da gestão democrática das escolas. 

Porém, revelou-se com maior evidência na nossa militância, nos últimos cinco anos, 

como dirigente sindical da educação no âmbito da Central Única dos Trabalhadores 

do Ceará (CUT-CE), o Sindicato dos Profissionais da Educação do estado do Ceará 

(APEOC) no conselho nacional de entidades da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE). 

No esforço de articular a atuação como militante e pesquisador no 

período, representamos a CUT-CE no Fórum Estadual de Educação do Ceará, 

desde a fase inicial da sua instituição formal no ano de 2012; participamos da 

coordenação da segunda edição da COEE 2013, atuando diretamente em pelo 

menos 15 conferências municipais de educação; e representamos o Estado do 

Ceará na etapa nacional da CONAE 2014 como delegado eleito no segmento 

“trabalhadores em educação”. 

No cômputo da produção acadêmica, publicamos duas obras vinculadas 

ao processo de pesquisa inerente ao presente estudo: o livro intitulado Gestão 

Democrática dos Sistemas de Ensino: as conferências nacionais como espaço 

público de participação social (ANDRADE a, 2014, p. 25); e o artigo intitulado FNE, 
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CONAE e PNE: por uma referência social na política educacional (ANDRADE b, 

2014 p. 25), publicado na revista acadêmica Retratos da Escola da escola nacional 

de formação da CNTE, no volume intitulado PNE 2014-2024: desafios para a 

educação brasileira. 

As valorosas trajetórias como profissional da educação na escola pública, 

acadêmica e da militância político-sindical foram deveras marcantes para a 

constatação da necessidade de aprofundar cada vez mais os olhares, estudos e 

pesquisas sobre a capacidade e o potencial da participação social e popular na 

construção da política educacional do país, com foco na garantia da qualidade do 

direito à educação. 

Assim, a articulação entre o desenho institucional, por iniciativa do 

governo federal nos governos dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma 

Vana Rousseff, com a realização de duas edições da CONAE 2010 e 2014, a 

instituição do FNE e a construção do PNE – considerando a participação das 

conferências e fóruns de educação; com a organização, mobilização e intervenção 

de organizações, movimentos sociais e diretamente de cidadãos no caso das 

conferências, para acompanhar, avaliar e monitorar o planejamento nacional –, deve 

ser objeto de estudos, pesquisas e acompanhamento contínuo para avaliar seu 

alcance e efetividade a partir de alguns referenciais e indicadores que possam, se 

necessário, garantir possíveis aprimoramentos.  

A necessidade do estudo se faz premente por meio da seguinte questão 

guia: como a existência articulada das conferências, fóruns e planos de educação, 

propostos pelo governo federal na última década, projeta uma definição de 

construção da referência social na política nacional de educação? Faz-se, desse 

modo, relevante perceber tal questão a partir da experiência local e articulada do 

Fórum Estadual de Educação do Ceará (FEE-CE) e da Conferência Estadual de 

Educação do Ceará (COEE-CE). 

Com a finalidade de responder essa pergunta, a tese foi guiada pelo 

objetivo geral de evidenciar o processo de construção da referência social da política 

nacional de educação a partir das propostas e iniciativas dos fóruns, conferências e 

planos de educação desencadeadas desde o governo federal na segunda década 

do século XXI, à luz dos seguintes objetivos específicos: 

a. Analisar o desenho institucional e a projeção política da construção da 

referência social da política nacional de educação, considerando o acúmulo 
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histórico de pautas e lutas de diversos movimentos organizados da sociedade 

desde as últimas décadas do século XX;  

b. Mapear a participação social a partir da representação exercida no FEE, 

considerar sua atuação e capilaridade estadual e nível de organização 

nacional, e compreender a experiência social e política do fórum desde sua 

instituição, composição, mobilizações, pautas e agenda política ao considerar 

a construção da sua representatividade social na definição das conferências e 

planos de educação; 

c. Compreender a construção da participação popular a partir da experiência do 

FEE, sua mobilização, pautas, agenda, debates, deliberações e eleições, 

considerando a realização da COEE 2013 e o perfil dos delegados eleitos no 

Ceará para a etapa nacional da CONAE 2014. 

Com esses objetivos, buscamos fundamentar a tese de que a iniciativa 

articulada dos fóruns e conferências de educação corrobora para a construção de 

um conceito de referência social no âmbito da política nacional de educação que 

toma como eixo central a agenda política desencadeada pelo PNE. 

A relevância social, política e acadêmica deste trabalho se apresenta em 

três aspectos que nos parecem fundamentais: 

O primeiro aspecto nos remete à agenda das lutas democráticas na 

América Latina. Identificar em experiências realmente existentes, como é o caso na 

presente tese, os limites e as possibilidades de iniciativas que visam à ampliação e 

ao fortalecimento da participação popular e social no ciclo das políticas públicas.  

Compreender que experiências que visam a favorecer a organização e 

mobilização da sociedade na luta por direitos, no caso pelo direito à educação de 

qualidade sob referência social, são cruciais para empreender o enfrentamento à 

questão central do acúmulo histórico das lutas democráticas no Brasil e na região 

como um todo. 

O segundo aspecto abrange a relação entre a sociedade civil e a 

sociedade política, no âmbito da disputa de hegemonia inerente a essa relação na 

sociedade. O estudo do desenho institucional articulado da CONAE, do FNE e do 

PNE, com seus respectivos fóruns, conferências e planos locais, foi proposto desde 

o governo federal para fortalecer a participação social e popular.  

Faz-se necessário avaliar desde sua projeção inicial, na política nacional 

de educação, as perspectivas para o que estamos definindo como a construção da 
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referência social, ao tomar como eixo da organização, mobilização e intervenções 

públicas da sociedade a agenda do PNE e o foco na efetivação do direito à 

educação de qualidade. 

O terceiro aspecto vislumbra, a partir da experiência realmente existente 

do FEE e da COEE 2013, integrando a política nacional desde o âmbito municipal e 

estadual, perceber os limites e as possibilidades para a construção da referência 

social da política nacional de educação, considerando principalmente a capacidade 

inclusiva e a representatividade social da participação política social e popular.  

É preciso identificar e discutir questões tais como: até que ponto a maioria 

dos cidadãos que demandam o direito à educação pública no Ceará estão 

representados nas delegações das conferências?; e qual a capacidade social e 

política dos órgãos públicos, organizações e movimento sociais que compõem o 

FEE para representar os anseios, propostas e projetos que contemplem as lutas 

imediatas e históricas da sociedade brasileira pelo direito à educação? 

1.2 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

A proposta é o desenvolvimento metodológico que não possui nem a 

intenção, nem a potência de alargar as reflexões para toda a rede nacional 

articulada do FNE e da CONAE. Não obstante, é acertado pressupor que algumas 

considerações empíricas aqui esboçadas são indícios, ora substanciais, ora parciais, 

de uma ampla realidade. As observações não mensuráveis ficam por conta das 

ponderações do leitor. 

Após as advertências metodológicas elencadas, procurou-se no campo 

empírico delimitado, especificamente: a) entender a dinâmica de uma agenda de 

mobilização e participação social e popular desde conferências, fóruns e planos de 

educação, vinculada à construção de uma referência social; b) estabelecer, como 

lócus privilegiado para o presente estudo, o Fórum Estadual de Educação do Ceará 

(FEE) e a Conferência Estadual de Educação (COEE) 2013, no âmbito da política 

nacional em curso, identificando nos seus documentos, registros e agenda política 

elementos como: os atores partícipes do processo a partir da composição das 

representações no fórum e da eleição de delegados na conferência; os debates e 

deliberações a partir das emendas aprovadas nas conferências e das atividades e 

temas promovidos pelo fórum; c) compreender como a composição de 

representantes no fórum e de delegados nas conferências, além das pautas 
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inerentes à construção da sua agenda política, evidencia algumas dimensões da sua 

representatividade social e capacidade inclusiva como dois eixos da construção da 

referência social em matéria educacional. 

O estudo é fruto de um investimento qualitativo e quantitativo de 

pesquisa. O trabalho ora evidenciado assume o desafio de pontuar algumas 

questões relacionadas à construção da referência social na política nacional de 

educação. Define também uma metodologia de investigação composta por dois 

aspectos interdependentes e complementares.  

1.2.1 Análise bibliográfica e documental  

 A análise bibliográfica e documental adotou como ponto de partida o 

levantamento do marco normativo, documentos oficiais e outras publicações que 

possibilitam recuperar pistas sobre os debates, mobilizações e definições que 

permearam o desenho institucional da existência articulada da CONAE, do FNE e do 

PNE. São portarias e outros atos normativos, atas de reuniões, documentos 

referência, base e final das conferências, notas públicas e notas técnicas, de 

diversas instâncias do Estado, tais como o Ministério da Educação, a Secretaria 

Geral da Presidência da República e as casas legislativas do Congresso Nacional; e 

da sociedade civil, tais como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) e a União Nacional dos Estudantes (UNE). 

No âmbito estadual do FEE e da COEE, buscamos analisar documentos 

oficiais que definem e organizam o fórum, tais como a portaria normativa que o 

instituiu e o seu regimento interno, além de alguns registros das suas atividades, 

atas com os debates e encaminhamentos propostos, registros de frequência, dentre 

outros.  

No levantamento de dados e elementos relevantes do perfil da 

representação exercida no fórum pelos órgãos, organizações e movimentos sociais 

e estatais, procuramos documentos, reportagens, debates em que as diversas 

entidades evidenciaram posicionamentos públicos nas conferências, fóruns e planos 

de educação, considerando sua participação nas atividades, inclusive na 

composição dos fóruns e delegação nas conferências, além da sua avaliação do 

processo em curso. 
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Os debates e as deliberações oriundas das conferências municipais de 

educação do Ceará, ocorridas no ano de 2013, foram sistematizados em eixos 

temáticos e analisados de forma qualitativa e quantitativa, numa perspectiva de 

identificação das prioridades, preocupações, anseios e decisões inerentes às 

intervenções vinculadas à participação popular em todas as regiões do estado do 

Ceará. 

O documento final da COEE 2013 com as deliberações de mais de 900 

delegados(as) que definiu as propostas do estado para a o debate na etapa nacional 

da CONAE 2014, foi objeto de análise e avaliação considerando que a 

representatividade social e popular do documento como mecanismo de intervenção 

pública fruto da participação nas conferências. 

As deliberações das conferências municipais e estadual de educação 

foram consideradas como parte da articulação nacional da CONAE. Nesse sentido, 

analisamos as deliberações à luz dos sete eixos do documento – referência da 

segunda edição da CONAE, com seus respectivos temas que pautaram os debates. 

1.2.2 Construção de dados e indicadores para mensurar a realidade empírica 
da construção da referência social – Análise quantitativa e qualitativa   

Ao longo da pesquisa, acumulamos uma série de informações e dados a 

partir das atividades realmente existentes das conferências municipais e estadual de 

educação. São elementos vinculados à participação popular e social no FEE e nas 

conferências que convergem para a análise de algumas dimensões da efetividade 

da participação, considerando os eixos da capacidade inclusiva e da 

representatividade social das iniciativas em curso.    

Nas conferências municipais e estadual do Ceará, fizemos um 

levantamento das emendas propostas e aprovadas na sua dinâmica deliberativa, 

desde o âmbito local nos municípios até a conclusão do processo na etapa nacional, 

documento com as emendas aprovadas no estado do Ceará para a etapa nacional 

da CONAE. Numa dupla perspectiva, quantitativa e qualitativa, procuramos pistas 

sobre as prioridades e demandas vinculadas à efetivação do direito à educação que 

pautam a mobilização popular em torno das atividades.  

Os documentos que instituíram o FEE e aqueles produzidos pela 

instituição em sua dinâmica cotidiana como, por exemplo, a periodicidade das 

reuniões ordinárias e seus registros de frequência e atas, também serão objeto de 
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análise crítica, inclusive com o esforço interpretativo no estabelecimento de 

conexões entre o fórum, a organização das conferências e as mobilizações em torno 

do PNE. 

A composição do FNE e do FEE com suas representações de 

movimentos organizados da sociedade será objeto de análise, pois definem 

elementos que caracterizam sua dinâmica e os limites e possibilidades dos 

processos em curso. As entidades com amplitude nacional e capilaridade 

organizacional, por sua vez, possuem maior capacidade política de intervenção 

pública com representatividade social na construção da referência social com 

articulação nacional. 

Nesse sentido, fizemos um levantamento de posicionamentos públicos 

sobre as iniciativas das conferências, fóruns e planos de educação das diferentes 

entidades que compõem ao mesmo tempo o FNE e o FEE. Elencamos para análise 

elementos como sua compreensão e compromissos, no nível do discurso público, 

com as iniciativas em curso no âmbito da política nacional de educação.                 

Nas conferências de educação, a ampliação e o reconhecimento da 

representação política se estabelecem por meio da participação popular desde o 

âmbito local nos municípios até a etapa nacional da CONAE.     

O estudo da experiência política desencadeada pela realização das 

conferências locais, municipais e estadual, a partir dos dois eixos que estruturam 

sua programação, a saber, o perfil das suas deliberações e da eleição de 

delegados/as, favorece algumas reflexões sobre o alcance político e a relevância da 

iniciativa para a construção da referência social da educação nacional a partir do 

estado do Ceará. 

As deliberações definem a capacidade de decisão oriunda da participação 

popular na construção da agenda política da educação nacional. Ao deliberar, os 

participantes se apropriam das questões propostas no documento e decidem sobre 

possíveis modificações, a partir de emendas ao texto, evidenciando prioridades que 

mobilizam coletivos em torno de suas pautas, podem viabilizar articulações sociais e 

políticas que convergem para determinadas propostas e suas estratégias de luta.    

O perfil dos delegados eleitos deve revelar questões vinculadas aos 

níveis de mobilização da sociedade, principalmente dos segmentos que compõem a 

comunidade escolar, para intervir na política educacional do país. 
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A análise de algumas questões desse perfil pode explicitar elementos 

significativos para a compreensão da capacidade inclusiva dessas atividades que 

têm a participação popular como questão determinante, além de evidenciar a 

extensão da sua representatividade social sob o prisma dos participantes.     

A questão central nas análises dos perfis das emendas e do grupo de 

delegados eleitos nas conferências é a compreensão dos limites e possibilidades da 

existência articulada dos fóruns, planos e conferências de educação sob a 

perspectiva da referência social que deve ser garantida pela participação da 

sociedade na construção de uma política de Estado para a educação. 

Analisamos emendas nos sete eixos que compõem o documento – 

referência da CONAE 2014, com base em seus temas e nas prioridades nos 

debates e deliberações a partir de alguns blocos de questões que cada tema suscita 

e da quantidade de propostas em cada um deles. 

Ao analisar alguns dados sobre o perfil dos delegados cearenses para a 

etapa nacional da CONAE 2014, tais como renda, escolaridade e participação 

organizada em movimentos da sociedade, propomos vislumbrar alguns elementos 

vinculados à participação popular nas conferências.  

Os dados e análises são vinculados a realidade em questão, sob alguns 

recortes analíticos e reflexões especificas. Foram utilizadas duas bases de dados 

estruturadas no próprio processo da pesquisa.  

A primeira oriunda da secretaria-executiva do FEE são os seus registros 

oficiais compilados desde as conferências municipais de educação, chegando às 

etapas estadual e nacional. Tais informações foram encaminhadas para o sistema 

nacional de eventos da CONAE 2014.  

A segunda base teve origem num instrumental de pesquisa, formulado 

especificamente para o presente estudo, aplicado junto a delegação eleita na COEE 

2013 para representar o estado do Ceará na etapa nacional da CONAE 2014, com o 

intuito de constituir alguns dados sobre o perfil e a atuação dos delegados do Ceará 

nas conferências de educação. 

A análise do perfil da delegação do Ceará para a etapa nacional da 

CONAE 2014, considerando indicadores como a sua distribuição dentre os 

segmentos da educação, o gênero, a faixa etária, a renda e a escolaridade, deve 

favorecer algumas reflexões sobre as possibilidades para a maximização da 

participação popular desde sua capacidade inclusiva. 
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No estudo, foram consideradas ainda outras questões quantitativas como 

a distribuição regional da delegação, tomando como referência as oito 

macrorregiões do estado e sua representação na etapa nacional; a inserção da 

delegação em organizações e movimentos sociais, levando em conta a 

representatividade de discursos e agenda política dos movimentos organizados; e a 

existência de fóruns municipais de educação nas cidades de origem dos delegados, 

percebendo a existência do fórum como uma possibilidade para a consolidação da 

política desde a organização e mobilização no âmbito local. 

Outras duas questões elencadas de cunho qualitativo foram: as opções 

dos delegados dentre os sete eixos de debates e deliberações da conferência, 

julgando que tais opções evidenciam interesses e motivações sobre os conteúdos 

dos eixos e suas respectivas definições deliberativas; e a compreensão da própria 

delegação sobre sua participação nas etapas da CONAE 2014, considerando que os 

delegados eleitos para a etapa nacional participaram das etapas municipais e 

estadual, além de conferências livres no Ceará. 

1.3 APORTES TEÓRICO/METODOLÓGICOS 

Os aportes teóricos e metodológicos assumem como guias a perspectiva 

de projetos contra-hegemônicos de democracia desde as experiências 

desencadeadas na realidade latino-americana.  

As reflexões de Boaventura de Sousa Santos (2010, p.25) nos levam a 

perceber a necessidade de uma reinvenção solidária e participativa do Estado à luz 

de iniciativas realmente existentes que vão além dos moldes hegemônicos do 

modelo liberal de democracia. 

Para Santos (2010), é preciso conter a chamada “proliferação da lógica 

da exclusão”, provocada fundamentalmente pela concentração da renda mundial 

que promove uma imensa desigualdade nas sociedades do globo. Tal realidade 

provoca a emergência do que se pode definir como fascismo social em suas 

múltiplas dimensões e determinações, estruturado a partir de uma convivência 

supostamente pacífica entre a democracia e o capitalismo.  

A contraposição ao fascismo social lastreado pela lógica da exclusão 

deve ser posta, considerando uma dimensão eminentemente política, por iniciativas, 

proposições e experiências que promovam uma articulação entre democracia 
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representativa e democracia participativa com vias a efetivar o potencial 

democratizante que deve estar presente no Estado e na sociedade civil. 

Só o princípio do Estado pode garantir um pacto político de inclusão 
assente na cidadania. Do ponto de vista da nova teoria democrática, 
é tão importante reconhecer os limites do Estado na sustentação 
efectiva deste pacto como a sua insubstitutibilidade na definição das 
regras do jogo e da lógica política que o deve informar. Na busca de 
uma articulação virtuosa entre a lógica da reciprocidade própria do 
princípio da comunidade e a lógica da cidadania própria do princípio 
do Estado desenham-se os caminhos de uma política progressista 
neste novo século. O Estado-novíssimo-movimento-social é o 
fundamento e a orientação de uma luta política que visa transformar 
a cidadania abstrata, facilmente falsificável e inconsequente, num 
exercício de reciprocidade concreta. (SANTOS, 2010, p. 368).    

Vemos que a construção da referência social na política nacional de 

educação, a partir da experiência articulada dos fóruns, conferências e planos de 

educação, vislumbra projetar uma combinação entre a lógica da reciprocidade, 

através da mobilização, organização e intervenção pública da sociedade, e a lógica 

da cidadania ao atuar no âmbito do Estado para intervir no planejamento das 

políticas públicas em matéria educacional.  

A participação popular e social nas conferências e fóruns, para intervir 

fundamentalmente e sob múltiplas dimensões na definição do PNE, deve ser 

avaliada a partir das condições de possibilidades que contemplem a construção de 

uma agenda de exercício da reciprocidade concreta. Com isso, é preciso reforçar o 

pacto político e promover uma articulação indispensável entre comunidade e 

cidadania, entre mobilização, organização e participação da sociedade e a 

efetivação dos direitos no cômputo das políticas públicas educacionais estruturadas 

em torno da agenda do PNE. 

Dessa perspectiva, a construção da referência social pode adquirir um 

potencial de disputa de hegemonia em termos gramscianos. Passa a disputar a 

direção no âmago da sociedade civil, considerando questões como a própria 

concepção do direito à educação e seus desdobramentos nas demandas oriundas 

da participação social e popular, via elementos como os tensionamentos pelo fundo 

público e decisões de destinação de recursos para determinados programas e 

políticas públicas.     

No sentido da disputa de hegemonia, fazendo parte das iniciativas de 

construção da referência social na política nacional de educação, recorremos a 
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Gramsci (1991), dialogando com Liguori (2003); a Spinelli e Lyra (2007); e a 

Nogueira (1998) para compreender a sociedade civil como o campo da disputa do 

poder essencialmente na questão do controle e direção dos rumos da sociedade 

política.   

Com Poulantzas (2000) e Hirsch (2010), sabemos que a própria 

sociedade política compõe a relação e está imersa na disputa pelo poder inerente a 

uma sociedade cindida em classes sociais e luta de classes. É preciso dimensionar 

o caráter relacional do Estado na disputa de projetos e direção que está imersa a 

sociedade civil.         

É nesse horizonte de disputas, que estamos definindo como acúmulo 

histórico das lutas democráticas na América Latina, que se estabelece, pois a 

ampliação da participação política, social e popular deve ser percebida como um 

processo que visa a ampliar direitos e a reduzir as profundas desigualdades 

existentes na região.  

É sob este viés analítico que procuramos analisar a experiência realmente 

existente inerente ao nosso objeto de estudo, identificando fundamentalmente os 

caminhos para a maximização da capacidade inclusiva da participação nos fóruns e 

conferências e aprofundamento da representatividade social na construção da 

agenda política e decisões no computo da sociedade política.    

A partir das reflexões de Dagnino, Oliveira e Panfichi (2006), 

compreendemos que, no debate contemporâneo sobre a democracia na América 

Latina, é preciso ponderar os níveis de insatisfação dos cidadãos com os seus 

resultados em termos de justiça social, eficácia governamental e inclusão política e 

definir sua re-significação através da participação política da sociedade com alguma 

capacidade de decisão. 

No caso brasileiro, identificamos com Teixeira (2013) que as iniciativas de 

participação popular e social já compõem, desde algum tempo, a realidade da 

democracia brasileira, considerando elementos como o seu desenho institucional 

fundamentado por previsões constitucionais, chegando a experiências realmente 

existentes de conselhos, fóruns e conferências de políticas públicas. 

É necessário salientar, contudo, que tal realidade se estabeleceu em meio 

a contradições e disputas de concepção sobre o que Teixeira (2013) define como 

“efetividade dos espaços participativos”. 
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Dagnino (2004) esclarece que essa realidade inerente à contínua 

ampliação da participação política da sociedade nos processos políticos do país, 

principalmente tomando como marco o chamado período da redemocratização do 

país, desde meados dos anos 1970, revela uma faceta importante do fortalecimento 

da organização social no país.  

A sociedade civil brasileira se articulou sob as mais variadas matizes, 

desde o movimento sindical passando por múltiplas formas organizativas como as 

frentes, campanhas, movimentos, redes, fóruns, associações de pesquisa da 

academia, ONGs etc., passou a demandar a efetivação dos direitos e lutar por sua 

ampliação, compondo novos significados para os mesmos e exigindo novas formas 

de organização do próprio Estado na construção da cidadania.     

É preciso avaliar a construção da referência social em matéria 

educacional considerando tais elementos vinculados a perspectiva da efetividade 

dos espaços de participação, considerando os fóruns e as conferências na 

articulação proposta para a educação nacional dimensionada pelo PNE. 

A partir das discussões propostas pelas “notas técnicas” e os “textos para 

discussão” do IPEA propomos para o presente estudo dialogar com algumas 

definições, indicadores e métodos de análise vinculados: as preocupações sobre a 

capacidade inclusiva da participação nas conferências (CUNHA, 2012, p.23); a 

análise dos objetivos atingidos pelas conferências (SOUZA, 2012, p.17); e a questão 

da representação política em espaços nacionais de participação política da 

sociedade (TEIXEIRA, SOUZA E LIMA, 2012,p.15). 

Para Cunha (2012), é preciso refletir a relação entre as desigualdades 

socioeconômicas e as diferenças na quantidade e a qualidade dos recursos políticos 

que compõem, por exemplo, a participação em processos decisórios. Na sociedade 

brasileira, os profundos traços de desigualdades podem influenciar de forma 

decisiva no acesso qualificado dos recursos políticos. 

No campo da teoria democrática, observa-se a forte influência do 
pensamento liberal em decorrência do princípio da liberdade, que 
veio a orientar a criação e o desenvolvimento de instituições ao longo 
desse período, ainda que a idéia da igualdade nunca tenha sido 
abandonada. A verificação de que desigualdades socioeconômicas 
correspondiam a diferenças na quantidade e na qualidade de 
recursos políticos, desde a formação de preferências até a 
participação em processos decisórios, colocou para a teoria 
democrática as seguintes questões: quais desigualdades 
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comprometeriam a democracia? Em que medida? Seria possível 
repará-las? Se sim, como?. (CUNHA, 2012. p. 10). 

Compreendemos que é preciso ponderar, principalmente no caso das 

iniciativas da participação popular vinculadas às conferências, a relação entre as 

desigualdades socioeconômicas e os níveis de participação das maiorias de 

cidadãos que demandam de fato o direito à educação pública socialmente 

referenciada. 

Para Souza (2012, p.08), deve-se identificar e analisar questões como o 

caráter decisório das conferências e a natureza da interação entre o Estado e a 

sociedade. O autor chama atenção para a necessidade de conhecer as finalidades 

propostas para as instâncias de participação, compreender, por exemplo, as formas 

de encaminhamento, acompanhamento e execução das deliberações propostas.   

Sabe-se que cada conferência se diferencia no caráter decisório, na 
natureza da interação entre Estado e sociedade, na forma de 
regulação, no poder de agenda dos atores, na integração com outras 
instituições participativas, na metodologia de debate e também na 
forma de encaminhamento, acompanhamento e execução das 
deliberações (SOUZA, 2008). Justamente por essas especificidades, 
vale o olhar para os padrões na forma de organização, em particular, 
por revelar as intenções para a realização das conferências. Mesmo 
sabendo que a intenção possa ser diferente da realização, sejam 
quais forem os motivos para isso, é relevante conhecer as finalidades 
propostas para a instância de participação quando se quer 
aprofundar no entendimento de sua natureza. (SOUZA, 2012, p. 08). 

Na educação, o cerne do caráter decisório está no PNE, desde sua 

concepção, prioridades, tramitação legislativa e execução desde os governos. Os 

temas debatidos e as deliberações propostas desde as conferências municipais 

evidenciam as prioridades e demandas dos participantes, oriundos da comunidade 

escolar, para compor a agenda do PNE e as respectivas políticas públicas que 

devem efetivá-la.  

O processo de mobilização e deliberação existente nas conferências, 

organizadas pelos fóruns de educação e suas respectivas organizações, órgãos e 

movimentos representativos da sociedade civil, funciona como uma espécie de 

aglutinador na formação de preferências dos cidadãos e na articulação das diversas 

pautas dos atores envolvidos, articulando os fóruns e as conferências. 

Para Teixeira, Souza e Lima (2012, p.25), o debate sobre as 

representações organizadas da sociedade em instâncias participativas, como as 
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conferências e fóruns de educação, é relevante na medida em que tais 

representações reivindicam a legitimidade de representar as demandas e temas que 

devem ser priorizados pelo Estado na efetivação dos direitos a partir da definição do 

planejamento e das políticas públicas necessárias. 

Os fóruns de educação aglutinam diversas representações de órgãos 

públicos, organizações e movimentos organizados da sociedade. A composição dos 

fóruns desde o FNE deve ser analisada no sentido das pautas defendidas, 

capilaridade organizativa dos movimentos, além da sua capacidade de mobilização, 

organização e intervenção pública desde a sociedade sob múltiplas dimensões com 

representações sindicais, acadêmicas, empresariais, governamentais, poder 

judiciário, movimento estudantil e a chamada sociedade civil organizada em fóruns, 

companhas e associações.               

Em linhas gerais, os documentos tratam de três questões cruciais para a 

construção da referência social em matéria educacional, tais como: a relação entre 

as formas de organização da participação política da sociedade, as condições 

existentes e os resultados obtidos, ou seja, sua efetividade; as condições para a 

ampliação da representação política referenciada na representatividade social desde 

as instâncias participativas; e a capacidade inclusiva das iniciativas participativas, 

considerando o acesso e a qualidade da participação considerando o perfil sócio-

econômico da maioria dos cidadãos.   

Com Green (2009, p.15), identificamos a participação política como 

recurso estratégico para a organização e mobilização da sociedade nas lutas pela 

efetividade do Estado e cidadania ativa. Para o autor, é preciso empoderar amplas 

parcelas da população historicamente alijadas dos processos políticos. A 

participação política deve maximizar sua capacidade inclusiva e garantir mais 

organização e potencial de intervenção daqueles que até então e sob múltiplas 

formas e dimensões foram excluídos.   

A partir das ponderações de Tilly (2013, p.34), procuramos identificar a 

necessidade de garantir na democracia consultas populares que sejam “amplas, 

protegidas, iguais e mutuamente vinculantes”. A definição de consulta popular se 

integra ao processo de construção da referência social, a partir de várias 

perspectivas como as dimensões do “controle”, “monitoramento” e da “deliberação” 

sociais nos fóruns e conferências de educação. 
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Com isso, compreender a ampliação da capacidade de um regime 

democrático, com foco em questões como: as mobilizações constantes dos 

movimentos oriundos da sociedade; as garantias de consultas periódicas e formais 

como pontos nevrálgicos da atividade política; e o aprimoramento contínuo dos 

mecanismos de monitoramento social nos processos políticos públicos com a 

redução da violência política como método de intervenção pública. (TILLY, 2013, p. 

34).  

No presente estudo, a agenda definida pelo PNE para a política nacional 

de educação torna-se o cerne da perspectiva de uma consulta popular “ampla e 

vinculante”, pois os fóruns e conferências surgem e se articulam em torno desta 

agenda para como espaços de “consulta”. Cabe compreender os caminhos desses 

processos políticos e públicos.                      

A tese está estruturada em três capítulos. O primeiro capítulo, intitulado A 

construção da referência social da política nacional de educação: demandas sociais 

e desenho institucional do FNE e da CONAE no âmbito da definição do PNE, aborda 

fundamentalmente questões vinculadas ao desenho institucional no âmbito da 

construção da referência social da política educacional. Partimos do pressuposto de 

que tal proposta é fruto do acúmulo das lutas, mobilizações e organização de 

diversos setores da sociedade que militam na defesa da educação como direito que 

deve ser eminentemente pautado pelos anseios e demandas dos cidadãos.  

Nesse sentido, assumimos, como ponto de partida para as discussões no 

presente estudo, o documento – final da primeira edição da CONAE, ocorrida em 

2010, compreendendo como as propostas do SNE e do PNE tornam-se o eixo 

central de uma agenda política estruturada em torno da efetivação do direito à 

educação de qualidade sob referência social. A CONAE e o FNE surgem como parte 

dessa agenda com foco na construção da referência social por meio da participação 

popular e social. 

No segundo capítulo, com o título A experiência do Fórum Estadual de 

Educação do Ceará (FEE) na construção da Referência Social da política 

educacional, buscamos analisar sua efetividade levando em conta: sua instituição 

em articulação nacional com o FNE; sua composição e relações institucionais e 

sociais a partir de órgãos públicos, organizações e movimentos da sociedade; e sua 

estrutura de funcionamento, atribuições e atuação dos membros ante sua existência 

cotidiana.  
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A perspectiva da representação política exercida por instâncias 

organizadas da sociedade, considerando o fundamento da representatividade social 

através de pautas e intervenções públicas, foi considerada a partir das diversas 

representações de compõem o FEE. Compreendemos que elementos como a 

diversidade temática e organizativa, capilaridade para atuação e mobilização, 

articulação nacional e histórico de militância na educação, são elementos que 

potencializam a representatividade e legitimidade democrática do fórum como 

espaço público de articulação social para intervir de forma decisiva na composição 

da agenda pública educacional via PNE e nas definições de políticas públicas, metas 

de financiamento e mobilização da sociedade para a política educacional.         

A atuação do FEE na construção da referência social da educação foi 

considerada objetivamente à luz da agenda do PNE, suas diretrizes desde o 

documento final da primeira edição da CONAE, concepção desde iniciativa do 

governo federal, tramitação legislativa e aprovação em lei. A construção da segunda 

edição da CONAE e instituição dos fóruns municipais de educação, abordando a 

agenda do PNE, aprovado em lei com seus princípios, diretrizes, metas e 

estratégias. A definição do SNE em lei complementar deve regulamentar o artigo 23 

da CF., como pressuposto central para a efetivação do plano. 

No terceiro capítulo, intitulado O FEE na realização das conferências 

municipais e estadual de educação do Ceará em 2013, analisamos o perfil das 

deliberações da COEE 2013, com base nas etapas municipais, estadual e nacional 

da CONAE 2014, para identificar a formação de preferências e decisão inerentes a 

participação popular. 

A partir da aplicação de um instrumental de pesquisa elencamos dados 

sobre o perfil dos delegados eleitos no Ceará para a etapa nacional da CONAE 

2014, considerando a capacidade inclusiva da participação popular na análise de 

indicadores socioeconômicos da delegação do estado do Ceará para a etapa 

nacional da CONAE 2014.  

A representatividade social da participação popular foi trabalhada no 

capítulo a partir da percepção da própria delegação sobre o seu papel na CONAE 

2014, além da compreensão da relevância da mesma como espaço público de 

participação com capacidade de influenciar de forma decisiva na política nacional de 

educação. A partir do instrumental de pesquisa, a delegação do estado do Ceará foi 

questionada sobre como considera sua própria participação na conferência e quais 



61 

foram suas opções nos debates e deliberações vinculados aos sete eixos que 

compuseram o seu documento-base. 

Por fim, nas CONSIDERAÇÕES FINAIS, retomamos a discussão inicial 

proposta como tese, no sentido de síntese do percurso estabelecido e dos 

respectivos achados da pesquisa e a relação destes com a tese de que as iniciativas 

participativas em curso dos fóruns, conferências e planos de educação concebidas 

de forma articulada entre si e no âmbito do SNE, corroboram para a construção de 

um conceito de referência social no da política nacional de educação que toma como 

eixo central o PNE. 

 



62 

2 DEMANDAS SOCIAIS E DESENHO INSTITUCIONAL DO FNE E DA CONAE NO 
ÂMBITO DA DEFINIÇÃO DO PNE 

No presente estudo sobre a construção da referência social na política 

nacional de educação, não podemos deixar de lado o que se pode definir como 

desenho institucional das iniciativas em estudo no horizonte de históricas demandas 

da sociedade brasileira desde as lutas pelo direito à educação. 

A cidadania deve ser compreendida como elemento central nas 

articulações entre Estado e sociedade, compondo uma triangulação que dimensiona 

os direitos na sua definição, reconhecimento e efetivação, como algo crucial no 

horizonte das preocupações do presente estudo.   

Para Dagnino (2004), no caso brasileiro, o protagonismo dos movimentos 

organizados da sociedade, no período da chamada redemocratização do país entre 

as décadas de 1970 e 1980, proporcionou a demanda por direitos e exigências pelo 

reconhecimento de novos direitos. Num processo de “cidadania de baixo para cima” 

que a dimensionara a estratégia política, em que o que estava em jogo era “o direito 

de participar efetivamente da própria definição desse sistema, o direito de definir 

aquilo no qual queremos ser incluídos, a invenção de uma nova sociedade” 

(DAGNINO, 2004, p. 108). 

No caso da educação, as lutas passaram a ser pelo direito à educação, 

portanto assumiram os pressupostos da cidadania e do Estado democrático de 

direito como essenciais nas mobilizações e agenda dos movimentos organizados da 

sociedade em matéria educacional. 

Com Green (2009, p.23), compreendemos na presente tese que tais lutas 

e mobilizações pelo direito à educação, examinando a construção da referência 

social da política nacional de educação, inserem-se na perspectiva da inter-relação 

entre cidadania ativa, Estados efetivos e democracia numa dinâmica que deve 

compor a própria natureza do processo democrático. 

As inter-relações entre uma cidadania ativa, Estados efetivos e a 
democracia são complexas e evoluem constantemente. As 
capacidades do cidadão são construídas por meio da ação do Estado 
– garantindo o acesso à educação, saúde e informações, por 
exemplo. E as instituições estatais são construídas, moldadas e 
posteriormente remoldadas por meio das ações de cidadãos 
empoderados. A democracia formal pode aumentar a participação e 
o poder de cidadãos, mas isso depende da natureza do processo 
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democrático: ela pode também excluir comunidades afetadas pela 
pobreza e gerar um senso de resignação e não de empoderamento. 
(GREEN, 2009, p. 110).  

   As iniciativas articuladas dos fóruns, conferências e planos de 

educação, que convergem para a definição de alguma referência social na política 

educacional, devem ser mensuradas essencialmente pela sua capacidade de 

empoderar os cidadãos na medida das inter-relações entre a cidadania, a 

efetividade do Estado e a democracia. 

A maximização da capacidade inclusiva nos processos políticos pela 

articulação das próprias demandas, organização e participação de diversos setores 

organizados da sociedade e diretamente dos cidadãos comuns deve ser a tônica da 

construção da referência social em matéria educacional, enquanto processo de 

empoderamento das maiorias historicamente excluídas no país.      

Desde os anos 1990, a chamada luta institucional de movimentos 

organizados na sociedade passou a ser contra a reestruturação do Estado pautada 

pela hegemonia neoliberal que defendia, dentre outras questões, a mercantilização 

dos direitos, escamoteando-os como “serviços” que deveriam ser consumidos na 

dinâmica do mercado. 

 

A crescente hegemonia ideológica desta corrente de pensamento 
produziu, entre outras coisas, um radical deslocamento dos eixos do 
debate social e político, nesta parte do planeta. Novos temas e 
prioridades constituem a agenda de um neoliberalismo possuído por 
um fervor religioso, que o leva a destruir o Estado precisamente 
quando se está avançando pelo caminho da democracia e a exaltar 
simultaneamente o mercado como a última garantia da liberdade e 
do progresso de nossas sociedades. (BORON, 1994, p. 186).   

 

No caso do direito à educação, essa realidade neoliberal tornou-se mais 

contundente. Dada a grande demanda da sociedade brasileira por acesso à 

educação, ainda existem, por exemplo, elevados índices de analfabetismo e baixa 

taxa de acesso aos ensinos médio e superior.  

As demandas sociais por educação nos mais variados níveis mobilizam 

volumosos recursos públicos e privados, uma grande quantidade de trabalhadores 

em educação e parcela significativa da população ainda excluída do acesso e com 

dificuldades para permanecer nos sistemas de ensino. 
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Nesse sentido, aquilo que podemos definir como luta institucional sempre 

permeou o horizonte de grande parte da agenda política de iniciativas da sociedade 

civil como o FNDEP, articulando organizações do movimento sindical, da academia, 

além de outros fóruns e movimentos da sociedade civil.            

No âmbito das mediações entre Estado e sociedade, ao considerar a 

perspectiva gramsciana do “Estado ampliado”, é preciso analisar a dimensão do 

político na especificidade histórica do capitalismo contemporâneo (HIRSCH, 2010, 

p.16), que carrega consigo a peculiaridade da autonomia relativa do Estado ou do 

político com suas condições e dinâmicas próprias.  

A perspectiva teórica adotada comunga com propostas vinculadas a uma 

teoria materialista do Estado (GRAMSCI, 1991; POULANTZAS, 1980; HIRSCH, 

2010). Busca dialogar com uma expectativa institucional que compreende o Estado 

capitalista no âmbito da luta de classes, como desdobramento dialético das disputas 

e interesses que afloram da sociedade civil na definição das determinações da 

sociedade política.  

As instituições são constituídas num duplo movimento que as define na 

forma social do capitalismo e, ao mesmo tempo, são redefinidas no campo das lutas 

políticas e sociais que abrem um caminho de disputas com autonomia relativa, 

aberto, ante os projetos políticos e pautas oriundas da sociedade.  

É nessa dinâmica que as crises se manifestam e expressam um processo 

aberto (embora limitado sob a forma social vigente) de disputas e novas definições 

sociais e institucionais.  

Entre as formas sociais e as instituições, estabelece-se assim uma 
múltipla relação contraditória. As formas sociais realizaram-se e 
mantêm-se apenas permeando a ação social e os conflitos sociais, 
mas podem ser colocadas em questão por sua dinâmica. Como a 
sociedade capitalista caracteriza-se por uma permanente 
transformação das condições de produção e das estruturas de 
classe, as crises sempre devem manifestar-se na configuração 
institucional. Mas as mudanças institucionais não são implantadas de 
forma planejada; elas são resultado das estratégias de atores sociais 
em oposição, cujas base e ligação devem permanecer ocultas para 
eles. (HIRSCH, 2010, p. 51).     

 

As configurações institucionais se distanciam de qualquer “lógica pré-

estabelecida do capital” e caminham numa dinâmica que as determina na imanência 

da forma social capitalista.  
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As ações da sociedade e os processos de institucionalização são 

eminentemente marcados pelas exigências de valorização do capital, mas tais 

exigências são realizadas politicamente por um processo aberto e contraditório de 

lutas sociais e relações de força. Esse parece ser o caso da definição da qualidade 

da educação sob referência social, que exige, dentre outras questões, um 

incremento substancial do investimento público em educação.  

A disputa pelo fundo público em matéria educacional é central no debate 

sobre a construção da referência social da política nacional de educação. As 

demandas da sociedade explicitam as contradições na definição de prioridades e 

volumes de investimento no âmbito do orçamento público. 

 

O fundo público envolve toda a capacidade de mobilização de 
recursos que o Estado tem para intervir na economia, além do 
próprio orçamento, as empresas estatais, a política monetária 
comandada pelo Banco Central para socorrer as instituições 
financeiras etc. A expressão mais visível do fundo público é o 
orçamento estatal. No Brasil, os recursos do orçamento do Estado 
são expressos na Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada pelo 
Congresso Nacional. (SALVADOR, 2010, p. 607).  

   

As determinações da forma social capitalista produzem um movimento 

que condiciona a ação social e, ao mesmo tempo, possibilita a construção de 

estratégias dos atores para atuar ante a regularidade vigente. Os processos de 

institucionalização da política nacional de educação desencadeados, nas últimas 

décadas, no âmbito do chamado Estado democrático de direito no país, foram 

configurados nos marcos da forma social capitalista e seguem, portanto, uma 

regularidade de tal monta. No entanto, tais processos expressam características 

oriundas das estratégias da luta política de setores e organizações sociais que 

pautam a agenda política da educação no país, sob projetos políticos e 

compromissos que, muitas vezes, escapam da regularidade da valorização do 

capital.  

A cada proposta de construção de novos processos de 

institucionalização, existem disputas abertas de concepção, construção de agenda 

política e definição das decisões finais. É o caso do capítulo que versa sobre a 

educação nacional na constituição federal, entre os artigos 205 e 214, com 

determinações e previsões sobre o direito à educação que abrem inúmeros campos 
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de disputa e definições de estratégias políticas no horizonte contraditório que 

permeia o capitalismo contemporâneo.          

No desenho institucional em estudo na presente tese, no âmbito da 

política nacional de educação, procuramos identificar sua projeção a fim de efetivar 

o princípio constitucional da gestão democrática da educação nacional, preconizado 

como um dos princípios do direito à educação no país no artigo 206 da CF.  

Concebemos que existe uma perspectiva de projeto de democratização 

que se insere na dinâmica de disputas políticas entre as determinações da forma 

social capitalista e as expectativas, lutas e pautas defendidas por diversos 

segmentos e organizações da sociedade brasileira nas últimas décadas6. 

A concepção de gestão democrática defendida pelo Fórum Nacional 
em Defesa da Escola Pública está fundamentada na constituição de 
um espaço público de direito, com ampla participação de setores 
organizados da sociedade civil e dos governos, em cada uma das 
esferas administrativa – o Fórum Nacional de Educação e os Fóruns 
Estaduais e Municipais de Educação; o Conselho Nacional de 
Educação e os Conselhos Estaduais e Municipais de Educação. No 
nível institucional, os Conselhos Escolares e os Conselhos 
Universitários ou Diretores, que também, devem ser constituídos com 
representação paritária, dos vários segmentos das comunidades 
escolares. Cada um desses colegiados tem atribuições específicas, 
de natureza deliberativa, envolvendo elaboração, acompanhamento, 
avaliação e reorientação das políticas educacionais. (CONED, 2004, 
p. 05 - 06)     

Nesse sentido, partimos do pressuposto de que construir uma referência 

social na política nacional de educação no contexto em estudo significa combinar, 

por um lado, as demandas sociais oriundas das diversas formas de mobilização, 

organização, pautas e agenda dos movimentos organizados na sociedade, 

integradas às expectativas populares pelo direito à educação de qualidade, e, por 

outro lado, as iniciativas institucionais desencadeadas desde o governo federal a 

partir dos governos dos presidentes Lula e Dilma, entre os anos de 2003 e 2014, 

para fortalecer a participação social e popular no ciclo das políticas públicas em 

matéria educacional.  

                                                      
6 “Vale lembrar que, durante a tramitação, no Congresso Nacional, da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, ocorrido por longos oito anos, de 1988 a 1996, o possível e desejado Sistema 
Nacional de Educação perdeu dois de seus componentes primordiais: integralmente, o Fórum 
Nacional de Educação e, parcialmente, o Conselho Nacional de Educação. À época, o Sistema 
Nacional de Educação teria como instância máxima de deliberação o Fórum Nacional de Educação, 
com ampla representação dos setores sociais envolvidos com a educação, responsável pela política 
nacional de educação e, principalmente, pela definição de diretrizes e prioridades dos planos 
nacionais de educação e a execução orçamentária para a área.” (MEC, 2008 b, p. 14). 
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A partir de 2003, com o início do governo Lula, uma série de ações 
foram tomadas com o intuito de aumentar a participação dos atores 
da sociedade civil no governo federal. As principais destas ações 
foram: o estabelecimento de uma instância de coordenação da 
relação entre governo e sociedade civil centrada na Secretaria – 
Geral da Presidência da República; o fortalecimento dos Conselhos 
Nacionais já existentes, como os de Saúde, Assistência Social, 
Criança e Adolescente, e Meio Ambiente, com a presença de 
ministros nas reuniões e o fortalecimento das prerrogativas desses 
conselhos no controle de fundos e recursos públicos; a organização 
de conferências nacionais em praticamente todas as áreas das 
políticas públicas e, por fim, o estabelecimento de um conjunto de 
formas mais diretas de negociação entre governo e sociedade civil, 
tais como mesas de negociação com diversos movimentos sociais, 
entre os quais caberia destacar o movimento sindical e o movimento 
dos sem-terra. Esse conjunto de ações na área da participação ainda 
não foi completamente avaliado empiricamente e analisado nas suas 
diferentes implicações políticas.” (AVRITZER, 2009. p. 8). 

Existem muitas publicações, teses e outros trabalhos acadêmicos, além 

de relatórios e estudos de instituições do Estado e de organizações da sociedade 

civil que abordam o tema e concordam com a opção política dos últimos governos 

em ampliar consideravelmente as iniciativas que visam a garantir uma maior 

participação social e popular no ciclo das políticas públicas.  

As avaliações sobre o alcance de tais iniciativas são, muitas vezes, 

dissonantes, mas existe concordância sobre a inflexão ao incremento da 

participação política da sociedade, desde os últimos governos. São inúmeros 

registros e dados produzidos por instâncias das mais variadas matizes; podemos 

citar, como exemplo, no âmbito internacional, na América Latina, o trabalho intitulado 

Participación ciudadana, políticas públicas e educación: Em América Latina e 

Ecuador (TAMAYO, 2013, p.32). No Brasil, pode-se citar o projeto MAPAS – 

Monitoramento Ativo da Participação da Sociedade proposto pelo IBASE (IBASE, 

2005, p.12). 

Na realidade em estudo, a combinação de demandas sociais 

historicamente estabelecidas e iniciativas governamentais culminaram na proposição 

de um desenho institucional empreendido desde a realização de duas edições da 

CONAE (2010 e 2014), o estabelecimento do FNE (2010), a aprovação do novo 

PNE (Lei 13.005/2014) e a projeção por deliberação nas conferências nacionais, da 

construção do Sistema Nacional de Educação (SNE), como esforço de regulação em 

lei complementar do artigo 23 da CF para definir o federalismo cooperativo brasileiro 

em matéria educacional. 
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No caso do PNE e do SNE, a emenda constitucional N° 59/2009 definiu 

dentre outras questões a inclusão de ambos no artigo 214 da CF. O FNE e as 

edições da CONAE estão previstos na lei federal que estabeleceu o novo PNE, com 

suas atribuições especificas no âmbito do plano decenal, já o SNE está igualmente 

previsto no PNE e deve ser regulamentado em Lei Federal.  

No documento referência da CONAE 2014, o SNE é destacado como eixo 

de articulação política da gestão democrática da educação nacional, devendo 

possuir ampla representatividade social e autonomia institucional, uma concepção 

de gestão democrática que define a representatividade social como elemento 

estrutural de suas atribuições.  

O SNE, como expressão institucional do esforço organizado, 
autônomo e permanente do Estado e da sociedade brasileira, 
compreendendo os sistemas de ensino, responsabilizar-se-á pela 
política nacional de educação e, principalmente, pela definição de 
diretrizes e prioridades dos planos de educação; e a execução 
orçamentária para a área deve contar com a consolidação do FNE, 
com ampla representação dos setores sociais envolvidos, como 
espaço de acompanhamento das políticas educacionais. O CNE, 
órgão normativo e de coordenação do sistema, também composto 
por ampla representação social, disporia de autonomia administrativa 
e financeira e se articularia com os poderes Legislativo e Executivo, 
com a comunidade educacional e com a sociedade civil organizada 
(FNE, 2012, p. 20-21).   

O estabelecimento do SNE passa pela consolidação do FNE com ampla 

representação social e espaço de organização das edições da CONAE. As 

conferências são concebidas como espaços de participação popular que devem 

fomentar o debate e definir um documento final para orientar a política nacional de 

educação, objetivamente determinada em lei no PNE.  

Compreendemos que as iniciativas em curso projetam processos políticos 

e públicos de ampliação das consultas populares amplas, protegidas e igualitárias 

(TILLY, 2013, p.24), tomando uma agenda política de ampliação da participação 

social e popular. As conferências e os fóruns de educação devem ser espaços 

públicos de maximização das consultas populares, como forma de construção da 

referência social da política nacional de educação sob a égide de um Estado efetivo 

com cidadãos ativos (GREEN, 2009, p.15). 

É preciso considerar como uma concepção de gestão democrática 

oriunda do acúmulo das lutas, mobilizações, capacidade de organização e 
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demandas da sociedade se articula com iniciativas governamentais desde o governo 

federal, para a construção do que podemos definir como referência social na política 

nacional de educação, quando do seu desenho institucional no âmbito da definição 

do SNE.       

Existem diversos elementos objetivos e subjetivos que devem ser levados 

em consideração na análise das experiências participativas no campo educacional 

desencadeadas pelo governo federal no período em estudo.   

Nesse sentido, elementos relacionados ao controle das decisões finais no 

âmbito de questões como as opções de investimento (orçamento público), regulação 

estatal (marco normativo) e a capacidade de intervenção da participação social e 

popular na construção da agenda política, substanciada no PNE, são elementos 

muito relevantes na análise do desenho institucional em estudo. 

No caso dos fóruns de educação, é importante perceber as condições 

previstas para a participação social sob o fundamento da representatividade, 

garantida por meio de segmentos, movimentos, órgãos públicos e organizações da 

sociedade. Os níveis e dimensões da legitimidade democrática da 

representatividade social devem ser compreendidas na avaliação da capacidade 

política inerente ao desenho institucional previsto. 

Os fóruns foram projetados como espaço público por excelência de 

articulação da sociedade civil para (a) intervir, considerando as demandas da 

sociedade nos debates inerentes as casas legislativas do país em matéria 

educacional, (b) influenciar nas decisões de governo, tomando como referência as 

diretrizes, metas e estratégias dos planos de educação, (c) e forjar o espaço de 

participação popular, no ciclo das políticas públicas, através da concepção, 

coordenação, organização e realização periódica das edições das conferências de 

educação.     

Nas edições da CONAE, é preciso analisar as condições para a 

participação popular e o perfil das deliberações nas conferências e levar em 

consideração elementos vinculados a sua dinâmica interna até os seus 

desdobramentos externos, por exemplo, na relação com instâncias tradicionais do 

Estado concernentes à democracia representativa, tais como o parlamento e o poder 

executivo.          

No caso da educação, a conferência nacional foi proposta como parte de 

uma perspectiva mais ampla de composição do sistema nacional de educação, 
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articulando instâncias como o CNE e o FNE, com seus respectivos desdobramentos 

federativos nos estados e municípios.           

O SNE deve ser o eixo institucional para o qual convergem as iniciativas 

de efetivação da gestão democrática da educação, articulando os entes federados 

com definições sobre responsabilidades e corresponsabilidades dos mesmos, além 

de valorizar a autonomia local, desde as escolas, na tomada de decisões sobre as 

políticas públicas educacionais. 

O PNE com seus princípios, diretrizes, metas e estratégias, deve ser o 

articulador da concepção do SNE. No âmbito do sistema, o planejamento 

educacional nacional deve se efetivar numa perspectiva da disputa de hegemonia, 

de forma contra-hegemônica à lógica neoliberal de fragmentação das políticas 

públicas educacionais.  

A referência social em tal construção, como mecanismo definidor da 

qualidade, no processo de efetivação do direito à educação, deve reforçar um 

desenho institucional contra – hegemônico desde o SNE.   

O princípio da unidade federativa expresso na projeção do debate 

nacional desencadeado pelos fóruns e conferências sobre a construção do SNE é 

algo essencial para a efetivação da educação como direito socialmente referenciado.  

Dadas as profundas desigualdades regionais e sociais existentes num 

país de dimensões continentais como o Brasil e o legado histórico de fragmentação 

das políticas educacionais, a projeção de um desenho institucional permeado pela 

participação social e popular, através de fóruns e conferências de educação, com 

garantias de unidade federativa numa política efetivamente nacional de educação, é 

elemento muito caro às demandas históricas dos movimentos organizados da 

sociedade no campo educacional e aos anseios populares pelo acesso, 

permanência e qualidade na efetivação do direito à educação.              

2.1 O PRINCÍPIO DA UNIDADE FEDERATIVA: O SNE E O PNE NA 
CONSTRUÇÃO DA REFERÊNCIA SOCIAL DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE 
QUALIADE 

 A Lei Federal N° 13.005/2014 que instituiu o atual PNE, para o decênio 2014-

2024, define um desenho institucional para a política nacional de educação 
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acumulado desde os debates, pautas e lutas oriundas da sociedade civil7, 

articulados as propostas e decisões do executivo/governo federal e do Congresso 

Nacional.  

O artigo 13 da Lei estabelece que, em até dois anos da sua publicação, o 

SNE deve ser aprovado em lei específica. O sistema nacional é projetado como 

“responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, em regime de 

colaboração, para a efetivação das diretrizes, metas e estratégias, do Plano 

Nacional de Educação. ” (PNE, 2014, p. 01). 

A perspectiva da articulação e da colaboração entre os sistemas de 

ensino do país, definidoras da própria concepção do SNE, são pressupostos das 

diretrizes, metas e estratégias do PNE.   

A ausência da unidade federativa limita o alcance da participação social e 

popular, considerando as dimensões continentais do Brasil e, principalmente, a 

necessidade do diálogo e mobilizações nacionais, para tratar de temas cruciais 

inerentes a efetivação do direito, tais como metas e estratégias de financiamento, 

base curricular e valorização dos trabalhadores em educação, dentre outros.       

Tais temas que integram algumas das metas e estratégias que compõem 

o anexo da Lei Federal do PNE, foram em grande parte objeto de disputa na sua 

concepção e redação ao longo da extensa tramitação legislativa do plano, entre os 

anos de 2011 e 2014.  

A meta 20 que versa sobre o financiamento da educação nacional, objeto 

de destaque nos debates e deliberações das duas edições da CONAE, foi foco de 

uma intensa disputa no âmbito do Congresso Nacional, principalmente no tema da 

definição do patamar de investimento em educação tomando como parâmetro o 

percentual do PIB, como preconiza o artigo 214 da CF. 

Seguindo a tramitação regular, o texto do Projeto de Lei do PNE foi 
primeiramente encaminhado à Câmara dos Deputados e depois 
remetido para o Senado Federal, que fez mudanças expressivas nos 
artigos e metas originais — 44 alterações ao todo. O texto, então, 
voltou novamente à Câmara, onde foi objeto de nova apreciação por 
parte da Comissão Especial que debateu e votou os destaques do 
projeto, revendo, em especial a Meta 20, que trata do financiamento 

                                                      
7 “A Câmara dos Deputados encerrou o prazo de emendas ao projeto de lei que cria o novo Plano 

Nacional de Educação (PNE), que traça as metas para o setor nos próximos dez anos com 2.915 
propostas de alteração ao texto apresentado pelo governo federal em dezembro do ano passado. É o 
maior número de emendas recebido até hoje, na Câmara, para um projeto. ” (Portal IG, 2011). 
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da educação. Na reta final, três pontos polêmicos ficaram em 
destaque, levando a inúmeras sessões de debate. Aceitando a 
reivindicação de deputados da oposição e de parte da base aliada, 
além de representantes de entidades da sociedade civil, o governo 
se comprometeu a investir pelo menos 7% do PIB na área, nos 
primeiros cinco anos de vigência do plano, e 10%, ao final de dez 
anos. (REVISTA RADIS, 2014, p.12).              

Ao final da tramitação legislativa, a lei sancionada pela presidente Dilma 

Rousseff definiu a meta 20 com 12 estratégias e a seguinte redação: “ampliar 

investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar 

de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) do país no 5° (quinto) ano da 

vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final 

do decênio. ” (PNE, 2014, p.08).   

Dentre as 12 estratégias elencadas na última das 20 metas do PNE, a 

nona estabelece que, num prazo de até dois anos, deva existir no marco normativo 

da política nacional de educação a definição em lei complementar do desenho 

institucional da cooperação federativa e colaboração entre os sistemas de ensino, 

regulamentando os artigos 23 e 211 da CF, em matéria educacional. 

A proposição da normatização do SNE, na referida estratégia, 

compreende que a mesma deva cumprir o papel de “combate às desigualdades 

educacionais regionais, com especial atenção às regiões Norte e Nordeste” a partir 

das funções redistributiva e supletiva da União.  

Na regulamentação do SNE, segundo o PNE, o Estado deve assumir um 

papel protagonista no combate às desigualdades regionais e na lógica da unidade e 

continuidade na política nacional de educação, com foco na efetivação do direito 

com a qualidade necessária para todo o país.   

Essa projeção estratégica do plano nacional no âmbito da sua meta de 

financiamento vislumbra a construção da unidade federativa para o encaminhamento 

de questões estruturais das políticas públicas educacionais. Uma demanda histórica 

de diversos movimentos organizados da sociedade na perspectiva da efetivação do 

direito à educação de qualidade com definição objetiva das responsabilidades dos 

entes federados. 

Como parte da agenda vislumbrada pelo PNE, o MEC publicou em junho 

de 2015 um material para debate intitulado “Instituir um Sistema Nacional de 

Educação: agenda obrigatória para o país”. No documento, são elencados uma série 
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de dispositivos inerentes ao marco normativo da educação nacional que devem ser 

considerados e/ou modificados no âmbito da definição do SNE. 

Dentre as questões apresentadas para o debate público, um dos temas 

em destaque foi a qualificação do sistema pela via do princípio constitucional da 

gestão democrática da educação nacional. Segundo o documento do MEC, as 

estruturas e relações estabelecidas pelo SNE devem ter presentes “mecanismos 

democráticos”. 

Tal princípio se concretizará por intermédio da instituição e 
fortalecimento de espaços de negociação, de participação e de 
controle social: comitês, comissões, conselhos, fóruns, conferências, 
grupos de trabalho, entre outros. É importante ressaltar, nesse 
processo, a necessidade de se garantir os processos de efetiva 
participação e decisão a serem definidos nos marcos da 
regulamentação dos sistemas de ensino e nos marcos pedagógicos 
das instituições educacionais, instituindo e consolidando os 
mecanismos democráticos na gestão. Com esse princípio, os 
espaços de normatização, negociação, pactuação, deliberação, 
consulta, participação, acompanhamento e controle social precisam 
ser fortalecidos e aperfeiçoados. (MEC/SASE, 2015, p. 05).       

               

O documento proposto pelo MEC foi disponibilizado para o debate público 

com a sociedade no âmbito da construção de propostas sobre a definição legislativa 

do SNE. Segundo o mesmo, os espaços de negociação, participação e controle 

social devem efetivar processos de decisão que empoderem a participação da 

sociedade sob várias dimensões e possibilidades desde as escolas até os governos. 

O documento agrega, numa concepção de SNE, a construção da 

referência social em matéria educacional. Evidenciou o papel estratégico da 

articulação sistêmica da política educacional, cooperativa e colaborativa, para 

fortalecer e aperfeiçoar os espaços de “normatização, negociação, pactuação, 

deliberação, consulta, participação, acompanhamento e controle social”, como forma 

de garantir de fato as condições de possibilidade institucionais do empoderamento 

da participação social e popular.      

O princípio da unidade federativa como pressuposto central da concepção 

do SNE deve ser organicamente vinculada ao PNE, como seu principal articulador, 

definindo diretrizes metas e estratégicas, como preconiza o artigo 214 da CF., e é 

algo essencialmente contra-hegemônico na construção do desenho institucional da 

política nacional de educação no âmbito do Estado capitalista. 
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A unidade deve ser substanciada por três eixos básicos: primeiro, o 

planejamento de Estado, de médio e longo prazo, que garanta continuidade das 

políticas educacionais e avaliações periódicas e proposição de possíveis mudanças; 

segundo, a definição objetiva de responsabilidades e corresponsabilidades, desde o 

federalismo cooperativo brasileiro e a colaboração entre os sistemas de ensino do 

país, para garantir a efetividade do planejamento, com financiamento adequado para 

as metas estabelecidas desde as políticas educacionais; e, terceiro, a participação 

da sociedade na construção da política de educação, principalmente na definição e 

no acompanhamento da qualidade da educação como direito socialmente 

referenciado. 

Na tradição histórica brasileira, as análises indicam que as políticas 
educacionais têm sido marcadas hegemonicamente pela lógica da 
descontinuidade/continuidade, por carência de planejamento de 
longo prazo e por políticas de governo, em detrimento da construção 
coletiva, pela sociedade brasileira, de políticas de Estado. 
(DOURADO, 2007, p. 921).  

 Nos anos 1990, as políticas de governo sob hegemonia neoliberal, 

principalmente nos governos capitaneados pelo presidente Fernando Henrique 

Cardoso (1994-2002), desencadearam uma reestruturação do Estado que no âmbito 

da política nacional de educação pautou principalmente três processos combinados. 

O primeiro foi a abertura da política educacional para a inserção intensa 

da iniciativa privada como resposta as demandas sociais por educação existentes no 

país, provocando uma mercantilização do direito à educação8. Tal abertura foi 

articulada à limitação de recursos e à focalização das políticas educacionais por 

parte do governo federal.  

O segundo foi a intensificação da chamada lógica da fragmentação das 

políticas educacionais, com uma forte municipalização de parcela significativa da 

educação básica, no caso creches, educação infantil e ensino fundamental, ou seja, 

                                                      
8 “Entre 1994 e 2002, as matrículas do setor privado cresceram 159%, chegando a mais de 70% do 

total existente. Em 1994, 22,5% das instituições de ensino superior eram públicas e 77,5% privadas. 

Quando finalizou o governo FHC, eram 11,9% as públicas e 88,1% as privadas. A generosidade dos 

governos neoliberais com o ensino superior privado foi inversamente proporcional ao do governo 

petista com as universidades públicas. Nos últimos dois anos da administração do PSDB, o número 

de instituições privadas cresceu 40%. No ano de 2001, foram criadas 204 novas instituições privadas 

de ensino superior. No ano de 2002, 234. Uma por cada dia de funcionamento do MEC, durante os 

últimos dois anos.” (GENTILI E STUBRIN, 2013, p. 24). 
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ocorreu uma ampliação das responsabilidades dos municípios brasileiros no âmbito 

das demandas educacionais sem um correspondente incremento dos recursos e 

capacidade técnica desses entes federados. 

O terceiro foi a contenção da participação social e popular no debate 

público nacional sobre a política de educação. No período supracitado, existem dois 

casos exemplares, o primeiro foi a proposta acumulada pela sociedade civil no 

debate público com o Congresso Nacional desde o final dos anos 1980 sobre a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). A proposta aprovada em 1996 

refutou o projeto que era debatido pela sociedade até então; o segundo foi a 

proposta da aprovação de um PNE em lei. O plano aprovado e sancionado em 2001 

desconsiderou grande parte do debate acumulado ao longo dos anos 1990, 

principalmente no veto presidencial sobre a meta de financiamento da educação 

nacional. 

Os três processos combinados podem ser sintetizados como a 

mercantilização, fragmentação e concentração/burocratização da política 

educacional, e atacaram de maneira frontal a concepção da educação como direito 

com foco na cidadania, inclusão e redução das desigualdades regionais no país. 

A concepção sistêmica e pública da educação nacional possui um 

relevante potencial para se contrapor a hegemonia neoliberal, ao pressupor a 

educação como direito que precisa ser efetivado numa articulação nacional que 

combine: a integração federativa do país com a interpenetração dos sistemas de 

ensino e foco na garantia da qualidade da educação; a ampliação do investimento 

público em educação com repartição das responsabilidades e co-responsabilidades; 

e a participação da sociedade no ciclo das políticas públicas educacionais, desde 

sua concepção até o controle da execução e resultados. 

Na construção do Sistema Nacional de Educação e na efetivação do 
Plano Nacional de Educação, deve-se levar em conta o regime de 
colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os 
municípios, conforme disposto na Constituição Federal, efetuando 
uma repartição das responsabilidades entre os entes federativos, 
todos voltados para o mesmo objetivo, que é o de assegurar o direito 
de cada brasileiro, provendo uma educação com o mesmo padrão de 
qualidade para toda a população. (SAVIANI, 2014, p. 24).     
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As definições que pautam a construção do SNE se estabelecem como o 

grande eixo articulador das discussões apresentadas no documento-referência da 

primeira edição da CONAE em 2010.  

A gestão democrática da educação nacional ganha destaque no debate, 

numa concepção definida como esforço organizado e permanente do Estado e da 

sociedade para a construção do sistema nacional a partir das demandas 

representativas da sociedade. 

Diversas entidades sindicais e acadêmicas defendem a instituição de 
um Sistema Nacional de Educação, concebido como expressão 
institucional do esforço organizado, autônomo e permanente do 
Estado e da sociedade brasileira pela educação, tendo como 
finalidade precípua a garantia de um padrão unitário de qualidade 
nas instituições educacionais públicas e privadas em todo o País, 
compreendendo os sistemas de educação federal, estaduais, 
municipais e do Distrito Federal, bem como outras instituições, 
públicas ou privadas, que desenvolvam ações de natureza 
educacional (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010 b, p. 12). 

 O SNE é projetado como política de Estado estabelecida no marco legal 

que versa sobre a educação nacional e aprovada no Congresso Nacional para 

compor a legislação. No ano de 2009, o SNE foi inserido no artigo 214 da 

Constituição Federal, a partir da emenda constitucional N° 59/2009. 

O pressuposto elencado pelo documento para fundamentar o SNE é 

exatamente uma articulação sistemática e contínua entre o Estado e a sociedade, 

uma relação que deve ser de equilíbrio e autonomia9, com foco na definição de 

garantias mínimas nacionais de efetivação da qualidade da educação.  

O SNE é uma proposta de construção política que define sua existência 

sob a égide da participação social e popular desde o âmbito local para definir aquilo 

que deve ser representado na projeção nacional do direito à educação. É preciso 

garantir mecanismos de diálogo contínuo e atuação decisiva da sociedade.      

Nessa perspectiva, o Conselho Nacional de Educação, o FNE e as 

Conferências de Educação surgem como três instâncias que devem congregar 

dinâmicas participativas, socialmente representativas e deliberativas, sendo cruciais 

                                                      
9 As relações entre o Estado e a sociedade, no âmbito das relações entre o equilíbrio e a autonomia 
versus a dependência e o desequilíbrio, na construção da experiência da CONAE 2014 é uma das 
questões a serem analisadas no terceiro capítulo da presente tese. A proposta é compreender os 
limites e as possibilidades explicitadas nas relações democráticas realmente existentes no campo 
empírico estudado, a saber, na realização da agenda de conferências locais no Ceará em 2013, 
analisando as conferências municipais de educação e a Conferência Estadual de Educação do Ceará 
- COEE 2013, experiência coordenada pelo Fórum Estadual de Educação do Ceará - FEE.    
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para as definições de um SNE democrático, ou seja, substanciado pela mobilização 

social, participação popular e representação das organizações sociais na gestão da 

educação nacional.     

O PNE como construção objetiva do planejamento e articulador do 

sistema, deve ser fruto do processo democrático na relação entre o Estado e a 

sociedade para a gestão das políticas educacionais. 

A Lei 13.005/2014 que aprova o PNE para o decênio 2014-2024, 

estabelece no seu artigo 2°, dentre suas dez diretrizes, a perspectiva do 

aprofundamento democrático da educação como direito, a partir de elementos como: 

a universalização do atendimento escolar; superação das desigualdades 

educacionais com ênfase na cidadania; promoção da gestão democrática da 

educação pública; e meta de aplicação de recursos públicos em educação com foco 

na expansão do acesso ao atendimento, padrão de qualidade e equidade. 

O artigo 5° da Lei estabelece que o cumprimento das metas deve ser 

objeto de monitoramento contínuo e avaliações periódicas realizadas por quatro 

instâncias: a primeira, governamental, no âmbito do MEC; a segunda, legislativa, no 

âmbito das comissões de educação da Câmara e do Senado Federal; as duas 

últimas, com participação direta de movimentos organizados da sociedade, são o 

Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Educação.     

Dentre os mecanismos democráticos estabelecidos pelo PNE para 

garantir continuidade no processo de construção da referência social da política 

educacional, o artigo 6° da Lei instituiu o FNE para articular e coordenar pelo menos 

duas edições da CONAE, sempre precedidas de conferências locais, distritais, 

municipais e estaduais. 

O FNE, composto por diversas organizações da sociedade civil, 

representações governamentais e legislativas, adquire duas atribuições precípuas: a 

primeira é acompanhar a execução das metas do PNE e a segunda é articular de 

forma sistêmica as conferências de educação em todo o país.   

A Lei estabelece que devem ocorrer pelo menos duas edições da CONAE 

ao longo do decênio do PNE, para avaliar sua execução, sendo que a última deve 

subsidiar a elaboração do plano nacional de educação subsequente.  

As conferências como espaço de diálogo e participação adquirem 

periodicidade na legislação. A participação popular vislumbrada nas suas edições 
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deve permear a formulação e a execução dos planos de educação, estabelecendo a 

continuidade do processo participativo e deliberativo desde as conferências.                 

A partir da primeira edição da CONAE em 2010, os debates evidenciados 

no seu documento-referência são expressão da retomada das pautas e demandas 

sociais acumuladas desde o período anterior, considerando a chamada 

redemocratização do país no final dos anos 1970 e 1980.   

Nesse sentido, é preciso enfatizar a necessidade da inserção de 

representantes dos movimentos, entidades e organizações da sociedade civil na 

composição dos conselhos e fóruns. Estes devem ser concebidos como órgãos 

estatais nacionalmente articulados, desde os municípios que precisam constituir 

seus conselhos e fóruns de educação com a mesma concepção definida na CONAE. 

Por fim, devem possuir capacidade política para dialogar com as outras instâncias 

estatais como o parlamento e o poder executivo, assumindo funções normativas em 

alguns aspectos. 

Os conselhos, fóruns e conferências de educação são definidos como as 

grandes instâncias de articulação permanente, sistematizada, equilibrada e 

autônoma das relações entre o Estado e a sociedade no âmbito do sistema 

articulado pelo plano, ambos nacionais. 

O documento-referência da CONAE 2014 evidenciou mais uma vez o 

papel estratégico da construção do SNE para a efetivação da gestão democrática da 

educação nacional, sendo intitulado O PNE na articulação do Sistema Nacional de 

Educação: Participação Popular, Cooperação Federativa e Regime de Colaboração.  

O documento foi concebido pelo FNE10 constituído a partir das 

deliberações da CONAE 2010 e sob iniciativa do poder executivo federal, através do 

MEC que em portaria normativa instituiu o fórum, atualmente definido na Lei Federal 

que estabeleceu o PNE 2014-2024.   

A condição primordial para garantir a construção do SNE está diretamente 

vinculada à regulamentação do artigo 23 da CF, ao definir no âmbito do pacto 

federativo brasileiro aquilo que é competência comum da União, estados, Distrito 

Federal e municípios. O inciso V estabelece como uma das competências comuns 

                                                      
10 Retomaremos a discussão sobre o FNE no segundo capítulo da presente tese, quando trataremos 
do processo em curso de construção de uma concepção de Conferência Nacional de Educação como 
expressão da engenharia institucional que define a gestão democrática da educação nacional e uma 
concepção de qualidade da educação como efetivação do direito à educação sob o fundamento da 
referência social, ou seja, à luz da participação popular, representatividade social e deliberação 
pública para definir objetivamente tal direito. 
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dos entes federados proporcionar meios de acesso à cultura, à educação e à 

ciência.  

Em 2006, foi aprovada a Emenda Constitucional Nº 53 definindo, dentre 

outras questões, uma modificação no artigo 23 da CF, ao determinar a necessidade 

de Leis complementares que deverão fixar as normas para a cooperação entre a 

União e os demais entes federados. Ressalte-se que tais normas são uma condição 

fundamental para a construção do Sistema Nacional de Educação.  

O sistema deve efetivar o regime de colaboração para garantir que a 

União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizem seus sistemas de 

ensino de forma articulada com a definição clara de questões como as 

responsabilidades administrativas e o financiamento para garantir o direito à 

educação. 

O regime de colaboração na educação básica exigiria 
fundamentalmente três coisas: a institucionalização de fóruns de 
negociação federativa, a melhor definição e/ou medidas para induzir 
o papel coordenador do nível estadual e o fortalecimento da 
cooperação e associativismo entre os municípios. Também seria 
importante repensar a miríade crescente de ações do governo 
federal de alcance nacional, que envolvem todos os níveis de ensino 
(como o Enem, o Programa Nacional de Formação de Professores 
etc), na sua articulação com os governos subnacionais. Nesse caso, 
a construção de um efetivo sistema nacional de educação seria a 
resposta, algo que já foi sinalizado pela Emenda Constitucional nº 59 
(BRASIL, 2009, reformulação do artigo 214), aprovada no final de 
2009. Pela primeira vez na política educacional, procura-se articular 
regime de colaboração e sistema nacional. Eis o maior desafio dessa 
área para os próximos anos. (ABRUCIO, 2010, p. 65). 

 A definição do SNE deve dialogar com desafios inerentes ao federalismo 

brasileiro. As instituições estatais precisam avançar na construção de espaços 

efetivos de negociação inter-federativa, articulando estados e municípios a começar 

dos laços de solidariedade e cooperação.  

Os processos institucionais de negociação federativa devem ser 

qualificados pela participação social e popular. Os diferentes níveis de governo 

precisam construir uma agenda política decisivamente pautada pela sociedade, sob 

pena de sucumbir nas disputas inerentes ao pragmatismo eleitoral que exige dos 

governantes uma lógica de competição que, muitas vezes, impede avanços na 

cooperação. 
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Vale ressaltar que essa necessária articulação federativa como política de 

Estado pode naufragar nas condições instáveis da democracia capitalista. É preciso 

considerar os limites de uma sociedade de classes e da natureza capitalista do 

próprio Estado.  

Na obra O 18 de brumário de Luís Bonaparte, Marx esclarece que, na 

chamada “democracia burguesa”, ou “república burguesa”, existem limites para a 

mudança e democratização do poder político. A burguesia não exita em golpear sua 

própria estrutura estatal quando está ameaçada no seu poder de classe.  

No entanto, a república pode consumar o domínio político da burguesia 

quando esta passa a “confrontar-se e lutar diretamente com as classes subjugadas 

sem mediação nenhuma, sem o refúgio da coroa, sem poder derivar o interesse 

nacional das suas querelas secundárias entre si e com o reinado. ” (Marx, 2011, p. 

62). 

 Ao analisar o processo político francês na primeira metade do século 

XIX, Marx chama atenção para o fato de que as disputas eleitorais e as divisões 

entre grupos de interesses numa sociedade de classes, no cômputo da ordem 

política burguesa, tendem a ser um limite vital para iniciativas institucionais inerentes 

ao Estado capitalista. 

Com isso, emerge o papel estratégico da participação social e popular 

nas iniciativas em estudo na presente tese. O acúmulo histórico e político das 

mobilizações, estratégias de organização e capacidade de intervenção direta das 

camadas populares e de movimentos organizados da sociedade civil define o 

caminho para o alargamento dos limites inerentes a natureza capitalista do Estado. 

É preciso pressupor o caráter instável e precário das políticas 

governamentais e de Estado na sociedade capitalista. A perenidade do desenho 

institucional ora iniciado nos últimos governos no âmbito federal está diretamente 

relacionada com o caráter popular dos processos em curso.           

Para garantir a efetivação de uma concepção sistêmica da educação 

nacional, é preciso: reconhecer e combater as desigualdades regionais; garantir 

unidade articulada das políticas sociais para evitar sua descentralização com 

deficiências na política de financiamento; e, por fim, definir mecanismos 

institucionais de coordenação e cooperação intergovernamentais, verticais e 

horizontais para reduzir a competição entre os entes federados.  
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A Emenda Constitucional Nº 59/2009 (BRASIL, 2009, p.02) foi decisiva na 

construção do fundamento institucional, pela via constitucional, do Plano Nacional de 

Educação e do Sistema Nacional de Educação, ambos incluídos no artigo 214 da 

CF, com a exigência de sua articulação.  

A gestão sistêmica da educação nacional é definida como o mecanismo 

institucional que deve articular o planejamento nacional com foco no regime de 

colaboração entre os entes federados. Além disso, o artigo 214 prevê um referencial 

básico de financiamento que é a definição de um percentual do Produto Interno 

Bruto (PIB) nacional. 

A realização da primeira conferência nacional de educação ocorrida entre 

os anos de 2009 e 2010, por iniciativa governamental do MEC, deve ser 

compreendida no bojo das propostas que objetivam viabilizar o sistema nacional de 

educação por meio do amadurecimento de mecanismos de institucionais de relações 

inter-federativas e, ao mesmo tempo, por meio do fortalecimento da mobilização 

nacional dos diversos segmentos da sociedade, participar e intervir na definição dos 

rumos que a efetivação do direito à educação deve assumir. 

2.2 PARTICIPAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE SOCIAL DO FNE NA 
CONSTRUÇÃO DA REFERÊNCIA SOCIAL NA POLÍTICA NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO 

A concepção do FNE e, respectivamente, dos fóruns municipais, distritais 

e estaduais de educação se origina nos debates e deliberações que compuseram o 

documento final da primeira edição da CONAE, ocorrida em 2010. A atual definição 

do fórum é fruto, em alguma medida, da participação popular, direta de cidadãos, 

por meio de delegados eleitos em conferências municipais, distritais e estaduais de 

educação, participantes da etapa nacional da conferência que deliberaram e 

construíram o seu documento final. 

Com a instituição dos fóruns foi vislumbrada a própria condição da 

existência perene das conferências de educação. Os mesmos deveriam assumir 

como uma de suas atribuições primordiais a organização das próximas edições da 

CONAE, inclusive coordenando o caráter nacional do processo com foco na 

participação da sociedade no planejamento e gestão das políticas públicas em 

matéria educacional.   
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O documento final da CONAE 2010 deliberou que uma das iniciativas no 

processo de construção da gestão sistêmica da educação nacional, sob o eixo da 

definição de seus mecanismos de democratização, deveria ser a construção dos 

fóruns de educação.  

Estes deveriam ser instâncias de articulação entre órgãos 

governamentais e estatais, além de organizações e movimentos da sociedade, para 

cumprir algumas funções no cômputo da construção da referência social da política 

educacional. 

O FNE foi definido pela conferência como um espaço público de 

articulação social para garantir que, em matéria educacional, existam deliberações, 

processos políticos e decisões, pautadas pela participação social e a ampliação da 

representação política fundamentada pela ampliação da representatividade social. 

A composição do fórum abre espaço para a participação de diversos 

movimentos e organizações da sociedade com estrutura, capacidade de mobilização 

e articulação nacional.  

O fórum nacional deve articular-se com os fóruns estaduais, distritais e 

municipais para garantir o processo contínuo de mobilização social com caráter 

nacional a partir de temas que convergem para uma perspectiva da garantia do 

direito à educação de qualidade socialmente referenciada. 

O FNE foi proposto para atuar em questões estratégicas da gestão da 

educação nacional, dentre as quais destaque-se a agenda política do PNE. Nas 

suas atribuições, propostas em regimento interno, quatro blocos de questões 

adquirem relevância para a construção da referência social em matéria educacional. 

As atribuições definidas no artigo 1° do regimento interno do FNE, 

atualizado em 2014, nos termos dos artigos 5° e 6° da Lei Federal 13.005/2014, 

foram ampliadas a partir das exigências do novo marco normativo.   

Foram considerados elementos como a periodicidade das edições da 

CONAE, a definição em lei do SNE e a construção da definição Custo Aluno 

Qualidade no âmbito das metas e estratégias do PNE.   

Art. 1o O Fórum Nacional de Educação – FNE, instituído nos termos 
dos artigos 5º e 6º da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, 
publicada no Diário Oficial da União de 26 de junho de 2014, em 
edição extra, e pela Portaria MEC no 1.407, de 14 de dezembro de 
2010, publicada no Diário Oficial da União de 16 de dezembro de 
2010, alterada pela Portaria MEC no 502, de 9 de maio de 2012, que 
ampliou sua composição, tem as seguintes atribuições:  
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I – participar do processo de concepção, implementação e avaliação 
da Política Nacional de Educação;  
II – acompanhar, junto ao Congresso Nacional, a tramitação de 
projetos legislativos referentes à Política Nacional de Educação, em 
especial a de projetos de leis dos Planos Decenais de Educação 
definidos pelo art. no 214 da Constituição, que teve sua redação 
alterada pela Emenda à Constituição no 59, de 2009;  
III – acompanhar e avaliar o processo de implementação das 
deliberações das Conferências Nacionais de Educação – CONAES;  
IV – elaborar seu Regimento Interno e aprovar ad referendum o 
Regimento Interno das CONAES;  
V– Incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a 
constituírem seus Fóruns Permanentes de Educação e oferecer 
suporte técnico para que estes coordenem as Conferências 
Municipais, Distrital e Estaduais de Educação, efetivem o 
acompanhamento da execução do PNE e dos seus planos decenais 
de educação;  
VI– zelar para que os Fóruns e as Conferências de Educação dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios estejam articulados à 
CONAE; e  
VII– planejar e coordenar a realização de CONAEs, bem como 
divulgar as suas deliberações.  
VIII– realizar monitoramento contínuo e avaliações periódicas sobre 
execução do PNE e cumprimento de suas metas;  
IX – divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações no 
sítio institucional do Fórum Nacional de Educação;  
X – analisar e propor políticas para assegurar a implementação das 
estratégias e o cumprimento das metas do PNE.  
XI – acompanhar o processo de definição do CAQ, bem como os 
ajustes contínuos, conforme metodologia formulada pelo MEC.  
XII – analisar e propor a revisão do percentual de investimento 
público em educação estabelecido na Lei nº 13.005/2014 
(2014/2024). (FNE, 2014, p. 02). 

O primeiro bloco de questões se refere à inserção do fórum na construção 

da política nacional de educação de forma sistêmica e articulada com o Congresso 

Nacional (legislativo) e o Governo Federal (executivo), considerando 

fundamentalmente a concepção do SNE. 

O FNE como espaço público de participação social deve atuar na 

“concepção, implementação e avaliação” da política nacional de educação. Tal 

atribuição exige, no âmbito do SNE, uma articulação federativa do fórum e o 

fortalecimento do diálogo institucional com as casas legislativas e os governos. 

A atribuição de incentivar a constituição de fóruns de educação em todo o 

país, municipais, distritais e estaduais, está diretamente relacionada à necessária 

articulação federativa que o fórum nacional deve possuir para efetivar a sua primeira 

atribuição que se refere de forma mais ampla a política nacional de educação como 

um todo.  



84 

O acompanhamento da “tramitação de projetos legislativos” inerentes à 

política nacional de educação, com destaque para o PNE, exige dos fóruns de 

educação uma ampla capacidade de mobilização e organização, em torno dos 

movimentos organizados da sociedade, para garantir de fato uma intervenção social 

contra-hegemônica na agenda legislativa em matéria educacional. 

O segundo bloco de questões versa especificamente sobre o PNE e sua 

agenda precípua no âmbito das metas e estratégias existentes na Lei. O FNE e os 

demais fóruns de educação devem “acompanhar a execução”, realizando 

“monitoramento contínuo e avaliações periódicas” das metas dos planos de 

educação, nacional, municipais, distritais e estaduais.  

Os fóruns de educação devem fortalecer o debate público e organizado 

no seio da sociedade, através dos diversos movimentos organizados que os 

compõem, apreciando a “divulgação” das suas avaliações sobre a execução dos 

planos de educação e da “análise e proposição” de políticas que efetivem o 

cumprimento das metas e a implementação das estratégias dos respectivos planos. 

No âmbito da agenda do PNE, duas atribuições são cruciais na disputa de 

hegemonia existente na política nacional de educação. Ambas convergem para a 

disputa pelo fundo público e a ampliação dos investimentos em matéria educacional. 

Nesse sentido, os fóruns devem “analisar e propor” a revisão das metas de 

investimento público como percentual do PIB na educação. 

Além disso, os fóruns devem “acompanhar o processo de definição do 

CAQ”, ou seja, atuar no debate sobre o estabelecimento da metodologia do MEC 

para a definição objetiva do Custo Aluno Qualidade e intervir no debate que vincula 

os níveis de investimento público para a qualidade da educação como direito. 

O terceiro bloco trata da própria organização dos fóruns de educação em 

todo o país, ao se ponderar sobre o regime de colaboração dos sistemas de ensino 

e a própria concepção do SNE. O FNE deve “incentivar” os estados, distrito federal e 

os municípios a constituir os respectivos fóruns “permanentes” de educação, 

oferecendo “suporte técnico” para tal. 

O quarto bloco incide sobre a organização da participação popular no 

âmbito das conferências de educação. O FNE e os fóruns de educação devem 

“coordenar” a agenda de conferências articulando-as num “sistema CONAE” com 

caráter deliberativo para incidir na política nacional de educação.  
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Os fóruns devem “acompanhar e avaliar” a implementação das 

deliberações das conferências, primando por sua efetividade e ampliação da 

capacidade de decisão inerente a participação popular para orientar a política 

educacional.  

O regimento do FNE integra a existência dos fóruns a das conferências. 

Nas suas atribuições precípuas propostas, evidencia-se a perspectiva de uma 

integração entre a continuidade do processo inerente a CONAE com a construção 

dos planos decenais de educação, garantindo igualmente sua perenidade e controle 

social sobre a gestão de Estado na efetivação do direito à educação.  

Nas deliberações inerentes ao documento final da primeira edição da 

CONAE, o PNE e a Conferência Nacional de Educação devem ser articulados ao 

Fórum Nacional de Educação, convergindo para uma política de Estado que deve 

efetivar o princípio constitucional da gestão democrática da educação nacional.  

A implantação do sistema de educação exige a criação e\ou 
fortalecimento de instâncias de interlocução entre Estado e 
sociedade civil organizada. Essas instâncias devem ter legitimidade 
para o planejamento e acompanhamento de políticas para a 
educação, e capacidade para viabilizar a colaboração entre as 
instituições envolvidas com a garantia da educação básica em cada 
esfera administrativa. (ANDRADE, 2012, p. 120). 

A participação e o controle social caminham de forma integrada na 

concepção do FNE, com vias a pautar os governos e chamar a atenção da 

sociedade para os diversos temas relevantes na garantia do direito à educação. 

A perspectiva da democratização da gestão e da qualidade social definida 

na efetivação do direito à educação no país compõe o bojo das preocupações 

evidenciadas pelo MEC na portaria normativa 1407/2010. Desde sua concepção, o 

FNE expressa os anseios e lutas sociais, acumulados desde os anos 1970 e 1980 

na chamada redemocratização do país.  

As mobilizações e lutas culminaram com a definição da participação 

social e popular sob diversas formas e dimensões na Assembleia Nacional 

Constituinte e garantiu a inserção de parte da agenda dos movimentos populares na 

Constituição Federal de 1988.  

Na atualidade, o fórum foi constituído no âmbito de uma estratégia de 

gestão pública que propõe a tomada da participação social como método de 
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governo11 e constitui uma projeção de democratização do Estado capitalista por 

meio do fortalecimento da participação cidadã no ciclo das políticas públicas. 

A análise do desenho institucional do FNE e seu potencial político em tal 

processo, que envolve uma articulação entre a existência da CONAE, a agenda do 

PNE e a construção do SNE, exige uma compreensão do papel do fórum como 

espaço público construtor da referência social na política nacional de educação.  

Compreende-se aqui tal definição na perspectiva de identificar alguns 

indicadores que explicitem as condições de possibilidade dos fóruns de educação 

para atuar nas relações políticas e institucionais realmente existentes que devam 

viabilizar a gestão democrática da educação nacional. 

Nesse sentido, o presente estudo assume a perspectiva de que a 

definição do FNE está em construção. Existem elementos significativos em sua 

concepção inicial que indicam possibilidades evidentes para a sua consolidação e 

fortalecimento; por outro lado, percebem-se alguns limites e contradições que 

precisam ser superados para garantir sua consolidação como parte intrínseca da 

construção de um SNE democrático, com ampla, perene e decisiva, participação e 

representatividade social.  

É preciso consolidar um legado de fortalecimento da participação social 

que deve ser substanciado para além da efemeridade dos governos, caminhar no 

sentido de garantir a intervenção política dos cidadãos na definição de prioridades 

para a agenda política nacional, além do controle final de decisões primordiais como 

a destinação do fundo público constituída objetivamente no ciclo orçamentário do 

país. 

A situação da qual partimos, realmente muito difícil, tem essas 
características gerais: uma cidadania bloqueada, na medida em que 
a muita gente – que é característica do sistema democrático 
representativo – não se garante as condições de participação, ou 
seja, uma cidadania que se baseia na ideia de participação, mas não 
garante suas condições materiais. Por exemplo, três condições são 
fundamentais para poder participar: temos de ter nossa 
sobrevivência garantida, porque se estamos morrendo de fome não 
vamos participar; temos de ter um mínimo de liberdade para que não 

                                                      
11 No âmbito do governo federal, a Secretaria Geral da Presidência da República foi alçada a 
condição de órgão estratégico na articulação política dos arranjos e iniciativas pautadas pelo 
fortalecimento da participação social, no qual o FNE e a CONAE se inserem. Em maio de 2014, a 
Presidência da República sancionou o Decreto N° 8243/2014 que instituiu a PNPS e o SNPS. O 
primeiro dos objetivos do PNPS, definido no artigo 4° do decreto mencionado, é “consolidar a 
participação social como método de governo”, através do desenvolvimento de “mecanismos de 
participação social nas etapas do ciclo de planejamento e orçamento. ” (BRASIL, 2014, p.02).  



87 

haja uma ameaça quando vamos votar; e finalmente temos de ter 
acesso à informação. (SANTOS, 2007, p. 92)   

               Estabelecer uma compreensão crítica sobre a definição do FNE exige uma 

análise acurada dos limites e das possibilidades inerentes à superação de uma 

“cidadania bloqueada”. A participação social proposta no cômputo da construção da 

referência social da política educacional deve possuir um caráter fortemente 

inclusivo para superar anomalias como a sub-representação de setores significativos 

da sociedade.  

É preciso garantir o aprofundamento de uma experiência política de 

articulação da representação e da participação no computo da democracia 

contemporânea, bem como possibilitar as condições mínimas necessárias de 

igualdade e liberdade para que todos os cidadãos tenham a possibilidade de 

participar de fato.    

No âmbito da gestão pública, a construção do PNE evidencia-se como 

eixo das articulações políticas definidas via fóruns e outras instituições sociais e 

governamentais e da constituição de temas e bandeiras que favorecem a 

mobilização social nacional.  

O acompanhamento da tramitação do PNE no Congresso Nacional foi 

uma das atribuições mais relevantes do FNE, entre os anos de 2011 e 2014. O 

fórum estabeleceu a difusão das informações sobre os debates e emendas ao então 

Projeto de Lei 8.035/2010.  

A qualificação da tramitação legislativa do PL pela variável do 

fortalecimento da participação social nos debates e definição de prioridades nas 

mudanças propostas, a partir das emendas de iniciativa popular e dos movimentos 

organizados da sociedade constituiu um dos potenciais mais relevantes do FNE.   

Os temas inerentes ao PNE, com suas metas e estratégias, tornaram-se 

foco da atuação do FNE. Questões como o debate legislativo sobre a meta 20 do 

plano, que trata do financiamento da educação nacional, sintetizaram o esforço de 

articulação social e institucional do fórum para garantir uma meta equivalente a 10% 

do Produto Interno Bruto ao longo de dez anos para ampliar os investimentos 

públicos na educação pública nacional. 

Articulada às atribuições do FNE alusivas à continuidade da experiência 

política inerente a CONAE, o fortalecimento das propostas de estruturação do SNE 

compõe uma das questões estratégicas relacionadas à existência do fórum.  
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A proposta de “oferecer suporte técnico aos estados, municípios e Distrito 

Federal para a organização e a realização de seus fóruns e de suas conferências” 

demonstra uma preocupação com a afirmação de uma política nacional coordenada 

pela União e articulada com os demais entes federados em regime de colaboração.  

O FNE pressupõe a construção de uma rede de fóruns estaduais e 

municipais que devem efetivar suas atribuições desde o âmbito local. 

Por outras palavras, se a deliberação e a participação devem 
encontrar seu lugar no Estado Democrático de Direito, será 
necessário aceitar um jogo entre, de um lado, espaços públicos 
autônomos e as novas formas de institucionalidade que projetam, e, 
de outro, macroestruturas definidoras do regime democrático, que 
serão a cada vez testadas em seus limites e suas configurações 
presentes. Não se trata, entretanto, de um “livre jogo” entre os dois 
pólos, mas de uma disputa política que só mostrará avanços 
emancipatórios se for capaz de afastar, a cada vez, em cada conflito 
concreto, o jogo determinante do dinheiro e do poder administrativo. 
(NOBRE E COELHO, 2004, p. 37).  

    A capacidade política do fórum junto aos governos, no âmbito do Estado 

Democrático de Direito, deve ser permeada por sua condição de instância de 

mobilização social em torno dos temas deliberados nas edições da CONAE.  

É necessário estabelecer uma dinâmica político-institucional que garanta 

desde as políticas públicas definidas pelos governos até o direcionamento para as 

prioridades estabelecidas nas diretrizes em política educacional deliberadas pelos 

delegados da CONAE e acompanhadas pelos representantes indicados para atuar 

no FNE.          

É preciso definir objetivamente os procedimentos para garantir a 

efetivação institucional das relações entre as deliberações expressas no documento 

final da CONAE, a atuação política do FNE e a atividade legislativa do Congresso 

Nacional.  

Uma dinâmica que deve ampliar a representatividade social das decisões 

no parlamento, como instância tradicional da democracia representativa, com a 

inserção dos movimentos oriundos da sociedade na construção contínua da agenda 

política parlamentar.          

A composição dos fóruns de educação é outro ponto relevante no debate 

sobre o seu desenho institucional e representatividade social. A existência de uma 

mediação entre os representantes das instituições estatais e de movimentos 

organizados da sociedade civil evidencia inicialmente uma dinâmica relacional entre 
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a sociedade e o Estado na perspectiva da construção da referência social da política 

nacional de educação.       

Quadro 1 – 1ª Composição do FNE (SOCIEDADE CIVIL) 

ENTIDADE: QUANTITATIVO: SEGMENTO/REPRESENT. 

Movimento Estudantil. 02 representações. Estudantes secundaristas e universitários. 

Associações Profissionais. 01 representação. Profissionais da Educação. 

Entidades Sindicais. 04 representações. Profissionais da Educação. 

Redes e Mov. Sociais. 05 representações. Sociedade Civil Organizada. 

Acadêmicas\Universitárias 04 entidades. Sociedade Civil Organizada. 

Gestão da Educação. 05 entidades. Organização de Gestores da Educação. 

Patronais/Iniciativa Privada. 02 entidades. Iniciativa Privada. 

Fonte: (FNE, 2010). 

Quadro 2 - 1a Composição do FNE (Instituições Estatais/Governamentais) 

INSTITUIÇÃO: QUANTITATIVO: 

Legislativo  02 representações 

Executivo 08 representações 

Conselhos 03 representações 

Fonte: (FNE, 2010). 

O FNE foi composto inicialmente por 36 membros titulares, entre os 

representantes do Estado e da sociedade civil. O MEC possuía oito assentos 

titulares no fórum, dentre os quais o coordenador-geral. As instituições 

estatais/governamentais responderam por mais de 30% das representações no 

fórum. 

Dadas suas atribuições, no acompanhamento de temas que exigem 

informações e diálogo constante com o aparelho administrativo/governamental do 

Estado, com destaque para o acompanhamento e avaliação do PNE, a presença de 

tais representantes evidencia ao mesmo tempo algumas tensões e necessidades 

funcionais na organização do FNE.    

Os órgãos, entidades e movimentos que compõem o FNE foram definidos 

na portaria normativa que o instituiu. Inicialmente o MEC estabeleceu as 

representações no documento, definindo que, posteriormente, o seu regimento 

determinaria possíveis alterações na composição, além dos seus critérios na 

definição da mesma.  

Os membros titulares do FNE participam com direito a voz e voto das 

reuniões, sendo que “o FNE terá funcionamento permanente e reunir-se-á 

ordinariamente a cada seis meses, preferencialmente, no primeiro mês de cada 

semestre, ou extraordinariamente, por convocação da sua coordenação, ou ainda 

por requerimento da maioria dos seus membros. ” (FNE, 2011, p. 08. Art. 11). 
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A composição do fórum expressa uma pluralidade de representantes da 

sociedade civil que define sua representatividade social como um princípio de 

legitimidade democrática, porém o mesmo possui uma grande quantidade de 

representantes governamentais. Os 23 representantes dos movimentos e 

organizações da sociedade que compuseram inicialmente o FNE foram todos 

indicados pelas entidades e nomeados pelo ministro da educação. Dentre os 

movimentos e organizações sociais existe, um importante potencial de capilaridade 

nacional com capacidade política de mobilização e intervenção no debate político, 

com uma miríade de organizações e movimentos de vários matizes e com lastro 

social em níveis diversos e vinculados à sua área de atuação.  

É o caso do movimento sindical que possui representações: dos 

trabalhadores rurais com a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(CONTAG); das centrais sindicais com a CUT; e daqueles especificamente da 

educação com a CNTE; a Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Estabelecimentos de Ensino (CONTEE); a Federação de Sindicatos de 

Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas 

do Brasil (FASUBRA); a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de 

Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico 

(PROIFES); e do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, 

Profissional e Tecnológica (SINASEFE). O movimento estudantil, com duas 

representações, respectivamente da educação básica e do ensino superior União 

Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e a UNE.  

Ainda há as representações das instituições de ensino e pesquisa na área 

da educação no âmbito das universidades com a Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC) e da Associação Nacional de Pós-graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPED), considerando os membros titulares do fórum. 

As representações da sociedade que compuseram o FNE foram inseridas 

por indicação governamental do MEC, no entanto sua atuação e inserção social 

permitem identificar outros referenciais passíveis de uma avaliação sobre a 

legitimidade democrática de sua representatividade social nos debates mais 

relevantes em matéria educacional, com vias a fundamentar uma perspectiva 

ampliada da representação e da participação social.             

As mediações entre os interesses e agenda governamental e os anseios 

oriundos dos movimentos organizados da sociedade e expressos fundamentalmente 
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nas deliberações do documento final da CONAE 2010 foram evidenciadas nos 

posicionamentos públicos das entidades que compõem o FNE, em temas prioritários 

vinculados as suas atribuições. Esse foi o caso da tramitação legislativa do PNE e 

das iniciativas do governo e das organizações sociais nos encaminhamentos dos 

temas em questão, além da periodicidade das edições da CONAE12.           

Após a instituição do fórum e a indicação dos seus membros para definir 

sua composição, a construção do regimento interno do FNE foi uma das primeiras 

iniciativas do colegiado. O regimento aprovado pelos membros do fórum em junho 

de 2011 define o seu potencial normativo, com garantias mínimas para sua 

autonomia organizativa. 

A primeira versão do regimento interno do FNE é um desdobramento das 

determinações evidenciadas na portaria normativa 1407/2010, posteriormente 

atualizado pelas exigências e definições da Lei 13.005/2014.    

O regimento interno estrutura a atuação do fórum ante suas atribuições. O 

estabelecimento de reuniões periódicas, ordinárias a cada seis meses, da autonomia 

na composição com a possibilidade da inclusão de novos membros mediante 

deliberação do pleno, e a organização de duas comissões permanentes garantiram 

ao fórum uma organicidade que indica novas possibilidades para o seu 

fortalecimento na dinâmica que incrementa a participação social com capilaridade 

nacional, no próprio processo em que ocorrem as atividades, debates e tomadas de 

posicionamento público do fórum e das entidades que o compõem. 

O artigo 20 do regimento interno do FNE define suas comissões 

permanentes, no caso duas: comissão de monitoramento e sistematização e a 

comissão de mobilização e divulgação.  

As duas comissões convergem para as suas atribuições precípuas que 

são atuar no planejamento estatal da educação nacional, garantir participação social 

                                                      
12 No início de 2014 a coordenação do FNE, representada pelo MEC, convocou uma reunião do fórum 
para comunicar que a edição da CONAE em 2014 não seria finalizada em fevereiro como estava 
inicialmente previsto e comunicado aos delegados e delegadas eleitos nas etapas municipais e 
estaduais da conferência ocorridas no ano de 2013, sendo adiada para novembro do mesmo ano. O 
adiamento da etapa nacional da CONAE 2014 sob justificativa meramente administrativa do MEC e 
sem a devida transparência na informação sobre os problemas que levaram ao seu adiamento 
provocou uma intensa mobilização dos fóruns estaduais e municipais de educação de todo o país, 
além das próprias organizações que compõem o FNE. Foram formuladas dezenas de notas públicas 
em repúdio ao adiamento repentino da CONAE 2014, trazendo a tona uma fragilidade institucional do 
FNE, do ponto de vista de sua limitada autonomia administrativa em relação ao governo federal.  



92 

e popular na construção do mesmo numa dinâmica conferencial com capilaridade 

nacional expressa na CONAE.   

As atribuições da comissão de monitoramento e sistematização estão 

previstas no artigo 21 do regimento. Dentre as atribuições elencadas, destaque-se o 

acompanhamento e implantação das deliberações das conferências nacionais de 

educação. O monitoramento da implementação, avaliação e revisão dos planos 

nacionais de educação, além da articulação e/ou promoção dos debates sobre os 

conteúdos da política nacional de educação que foram matéria de deliberação na 

CONAE.  

Outras atribuições importantes da primeira comissão são acompanhar 

indicadores educacionais, organizando um observatório para este fim, coordenar o 

processo de elaboração e revisão das publicações do FNE, além de garantir a 

perenidade das conferências nacionais de educação desenvolvimento metodologias 

e estratégias para fortalecê-las de forma articulada ao acompanhamento do PNE. 

O termo “acompanhamento” adquire uma primazia na comissão de 

monitoramento e sistematização definindo a própria natureza do FNE como instância 

de articulação e fortalecimento político da participação social no ciclo das políticas 

públicas e principalmente no planejamento da educação nacional no esteio da 

efetivação da gestão democrática da educação nacional. 

Um Fórum entraria como mais um espaço de consultação pública 
pela qual haveria uma maior aproximação entre governo e sociedade 
na identificação de problemas e na proposição de alternativas de 
solução de problemas. Por outro lado, ele teria a possibilidade de 
articular, horizontalmente, muitos organismos da sociedade civil 
identificados com a educação. (CURY, 2011. p. 10). 

A perspectiva da consulta pública inerente ao FNE deve ser substanciada 

pela ampliação da sua capacidade política de intervenção nas decisões de governo 

e de Estado em matéria educacional, principalmente aquelas que tratam das 

exigências sociais definidoras da qualidade da educação nacional e aos patamares 

de investimento público em educação. 

A segunda comissão permanente definida no regimento interno do FNE é 

a de mobilização e divulgação prevista no seu artigo 22. Tal comissão evidencia 

outra dimensão da natureza do fórum que é a projeção da sua capacidade política 

de mobilização popular em matéria educacional, uma dinâmica que deve ser 
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pautada por princípios como a transparência e a publicidade das ações do Estado 

democrático de direito.  

Dentre as atribuições da comissão, está o fortalecimento de uma 

perspectiva sistêmica da educação nacional no âmbito do federalismo cooperativo 

previsto no artigo 23 da CF. O FNE deve articular os entes federados na concepção 

e organização dos seus fóruns e conferências de educação, garantindo unidade 

política ao processo participativo inerente a gestão democrática.  

Outra atribuição estratégica, cooperativa e colaborativa, é a viabilização 

das condições de infraestrutura, auxílio técnico e financeiro para viabilizar a 

estrutura dos fóruns e conferências de educação em todo o país.   

É preciso amadurecer a experiência das comissões, assim como do 

próprio fórum em suas atribuições e potencial de intervenção política numa 

perspectiva relacional do “estado ampliado” nas mediações públicas inerentes as 

relações entre o Estado e a sociedade.     

A atuação política do FNE envolve iniciativas vinculadas intervenções nas 

audiências públicas das casas legislativas do país e apoio no envio de emendas ao 

PNE oriundas da sociedade ao Congresso Nacional, bem como as mobilizações 

sociais com caráter nacional, articulando os fóruns estaduais e municipais de 

educação para intervir junto à sociedade nas definições do PNE, acompanhando, 

monitorando e propondo, inclusive pressionado as bancadas parlamentares em cada 

estado da federação.      

As notas públicas formuladas e publicadas pelo fórum a partir das suas 

reuniões ordinárias e extraordinárias explicitam os temas prioritários para o debate e 

intervenções políticas dos fóruns em todo o país.  

Tais documentos evidenciam um método de intervenção política que 

potencializa a atuação em duas frentes do FNE, primeiro a frente institucional, pois, 

através das notas públicas, o fórum formaliza suas opiniões e propõe diálogos com 

instâncias estatais como o MEC e o Congresso Nacional.  

A segunda é a frente social, pois as notas públicas são formuladas e 

acessadas por movimentos, órgãos e organizações da sociedade civil que se 

organizam em atividades políticas e formativas desde os fóruns. Os atos de rua, as 

atividades nas escolas e as audiências públicas solicitadas junto às câmaras de 

vereadores e as assembleias legislativas de todo o país são iniciativas que podem 

difundem os debates e propostas em disputa.   
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As notas públicas concebidas pelo FNE evidenciam posicionamentos 

políticos deliberados pelos seus representantes, definindo sua ação política diante 

de alguns temas relevantes para a educação nacional, principalmente ante suas 

atribuições regimentais.   

O FNE publicou entre março de 2011 e maio de 2014, vinte e duas notas 

públicas que trataram de vários temas vinculados aos compromissos públicos do 

fórum com as deliberações da CONAE 2010, a tramitação do novo PNE, dentre 

outras questões igualmente relevantes para a política educacional nacional, como é 

o caso da defesa do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério.  

O quadro abaixo relaciona as notas públicas do FNE, por datas e temas. 

As notas devem assumir uma função estratégica na mobilização que aglutina os 

fóruns estaduais e municipais em torno dos temas primordiais deliberados pela 

CONAE.  

Tais temas devem receber um tratamento de continuidade no processo 

político tanto no âmbito das instituições estatais e governamentais como no 

horizonte da inserção dos órgãos, organizações e movimentos da sociedade. 

 
 

Quadro 3 - Notas Públicas do FNE (2011-2014) 
DATAS NOTAS TEMAS 

29/03/2011; 17/07/2011; 
06/12/2011; 08/05/2012; 
07/08/2012; 13/06/2013; 
31/07/2013; 08/08/2013; 
13/11/2013; 24/01/2014; 

23/05/2014. 

01,02,04,
05,06,12,
14,17,18, 
21 e 22. 

Tramitação do Novo PNE (PL 8035/2010 e PLC 103/2013) 
no Congresso Nacional. 

17/06/2011. 03 
Defesa da aplicação do Piso Salarial Profissional Nacional 
do Magistério. 

30/08/2012. 07 Defesa da Lei de Cotas (Lei 22.711/2012). 

30/10/2012; 07/11/2012. 08 e 09 
Destinação dos Royalties do Petróleo para financiar a 
Educação Nacional. (PL 2565/2011). 

04/12/2012.  
27/02/2013. 

10 e 11 
Financiamento da Educação Pública no patamar de 10% 
do PIB. 

15/06/2013. 24/01/2014. 13 e 20 CONAE 2014. Sobre o adiamento da CONAE 2014. 

31/07/2013. 15 

Debate sobre o processo de fusão de instituições privadas 
de ensino, em curso no Brasil. Discussão atinente ao 
Projeto de Lei n°4.472/2012, que cria o Instituto Nacional 
de Supervisão e Avaliação (INSAES), em tramitação no 
Congresso Nacional. 

31/07/2013. 16 
Apoio ao governo brasileiro – Ministérios da Saúde e da 
Educação – no tocante ao atendimento de saúde publica. 

13/11/2013 19 
Apoio a carta aberta ao Senado Federal em repúdio a 
declaração preconceituosa do Sr. Cláudio de Moura 
Castro.   

17/06/2014 23 
Defesa da Política Nacional de Participação Social – 
PNPS. 

Fonte: (FNE, 2014). 
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 A tramitação do novo PNE e sua relação com as deliberações inerentes 

ao documento final da CONAE 2010 foi o tema predominante em exatamente 50% 

das notas públicas formuladas pelo FNE no período.  

Dois eixos de preocupações receberam uma atenção mais acentuada nas 

notas sobre a tramitação do PNE: primeiro, a morosidade do Congresso Nacional na 

tramitação do plano; segundo, as incongruências entre as propostas apresentadas 

pelos parlamentares e pelo governo e as deliberações expressas no documento final 

da CONAE 2010.   

As notas públicas subsidiaram tanto os debates no Congresso Nacional 

como as mobilizações sociais sobre temas relevantes em matéria educacional, 

dentre os quais se destaque as metas do PNE.  

Esses documentos expressam os posicionamentos públicos do FNE. 

Estes são referenciados pela participação social inerente à composição plural que o 

define e principalmente pelas deliberações da CONAE 2010. Nesse sentido, é 

possível perceber claramente que os conteúdos e temas inerentes às notas públicas 

possuem uma relação direta com o documento final da CONAE. 

Outro elemento relevante sobre os temas tratados nas notas públicas é a 

evidência do caráter híbrido do FNE, como arranjo institucional definido na estrutura 

governamental com foco estratégico no fortalecimento da participação social como 

método de concepção, gestão e controle das suas ações.  

Os temas em questão são: a ampliação do financiamento da educação, 

expresso na defesa da destinação dos royalties do petróleo para a educação (notas 

08 e 09); a valorização dos profissionais da educação, expressa na defesa da 

aplicação do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério (nota 03); e a 

democratização do acesso às universidades públicas, definida na defesa da lei de 

cotas (nota 07). São temas e questões que exigem uma inserção do fórum em 

processos políticos públicos governamentais e de políticas públicas como os ciclos 

do planejamento e orçamentário, do pacto federativo e seu debate constitucional, 

além da reestruturação e ampliação da rede pública de ensino universitário.       

A construção dos posicionamentos públicos do FNE, através de suas 

notas, é um elemento relevante para indicar sua capacidade política, definindo sua 

autonomia relativa ante as instâncias de governo, pois, apesar de as decisões sobre 

o conteúdo das notas públicas serem de responsabilidade do fórum, este é 
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fortemente marcado pela presença de oito representantes do MEC, inclusive o 

coordenador geral.    

Esta construção envolve a atuação dos fóruns estaduais e municipais de 

educação. No âmbito da construção dos sistemas de educação em cada ente 

federado, existe a perspectiva, consolidada pelo PNE, da definição de conselhos e 

fóruns de educação em cada estado e município.     

Por fim, vale salientar que, no esteio da estruturação institucional do FNE, 

conforme previsão definida no seu regimento interno, as comissões temáticas de 

trabalho produziram documentos para subsidiar alguns debates e intervenções do 

mesmo nos diferentes espaços públicos de diálogo social e institucional que 

compõem seu horizonte de atuação.  

Os documentos produzidos, intitulados como “Publicações do Fórum 

Nacional de Educação”13, trataram de questões que convergem para três eixos 

vinculados diretamente as atribuições do FNE, principalmente seu fortalecimento 

institucional articulado a ampliação da capacidade política de articulação entre o 

Estado e a sociedade.  

No período em estudo, foram três publicações. Estas subsidiam os 

debates no país, a partir dos fóruns municipais e estaduais, algo que evidencia uma 

das atribuições do fórum expressa em seu regimento interno, artigo 1° inciso VII: 

“zelar para que os fóruns e as conferências de educação dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios estejam articuladas à Conferência Nacional de Educação” 

(FNE, 2011, p. 02). As publicações definem uma série de questões que orientam e 

fundamentam a estruturação do que estamos definindo na presente tese como a 

construção da referência social da política nacional de educação. As mesmas 

integram a concepção e ações do FNE, a formulação e acompanhamento das 

matérias legislativas sobre a política nacional de educação e a realização das 

conferências de educação para mediar todo o processo sob o fundamento da 

participação social e popular, representatividade social e deliberação pública da 

sociedade.  

O primeiro eixo de discussão é a própria concepção e organização do 

FNE no âmbito da construção do Sistema Nacional de Educação, sob a égide da 

gestão democrática da educação nacional. Sobre tal eixo existe uma publicação 

                                                      
13  Disponível em http://fne.mec.gov.br/publicacoes, acesso 30/11/2013. 
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intitulada Textos para subsidiar agenda temática de autoria do professor Carlos 

Roberto Jamil Cury, docente na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.  

O documento apresenta questões sobre o FNE naquilo que o autor define 

como o “caminho para sua construção fundamentada”, ou seja, busca compreender 

a construção institucional do FNE sob os fundamentos do Estado democrático de 

direto estabelecido no Brasil.  

Na discussão, o ponto de partida é a própria Constituição Federal, com 

destaque para os princípios constitucionais da administração pública, a saber, a 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF. art. 37) e o 

capítulo que versa sobre a educação nacional, entre os artigos 205 e 214 da CF. 

Cury (2011, p.14) define o FNE como um espaço de diálogo e mediação 

pública em que os cidadãos “titulares do direito à educação, organizados em 

associações se manifestem”. Tal definição nos leva à perspectiva da construção de 

meios para a efetivação do interesse público como processo de participação e 

ampliação da representatividade social das decisões de governo e de Estado.  

Contudo, não se pode esquecer que uma criação formal de um 
Fórum assim constituído depende muito do próprio Estado para ser 
efetivado e, por isso, seu caráter híbrido põe limites a uma atuação 
caracterizadamente autônoma. Ainda que dentro dessa situação, ele 
será mais um canal de comunicação entre a sociedade e o Estado 
pelo qual os cidadãos, titulares do direito à educação, organizados 
em associações se manifestem em temas, problemas relacionados à 
prestação desse dever público inclusive quanto a propostas de 
superação de deficiências e aperfeiçoamento de situações 
existentes. Essa ação conjunta entre Estado e Sociedade, permeada 
pela qualidade das informações que o próprio Estado detém, amplia 
a noção de público já que entre as funções exigidas do Estado está a 
da transparência, ou seja, de uma accountability pela qual o poder 
público preste contas de seus atos e a sociedade civil possa 
participar da coisa pública em razão de ser ela a base do Estado e a 
finalidade dos atos daquele. Cabe, enfim, que a Conferência 
contribua com a feitura articulada do Sistema Nacional de Educação, 
na busca de medidas que institucionalize o regime de colaboração, 
cooperação e co-responsabilidade. (CURY, 2011, p. 14).         

 Existe no documento uma concepção do fórum como uma instância de 

ação conjunta entre o Estado e a sociedade no âmbito da estrutura 

administrativa/governamental do Estado. Uma definição que potencializa o direito de 

manifestação institucional de movimentos organizados da sociedade.   
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A demanda social e política de transparência na atuação governamental, 

definida em elementos como a “qualidade das informações”, evidencia uma 

perspectiva da participação social como accountability.  

Em tal empreitada a integração entre o FNE, o SNE e a CONAE, torna-se 

a síntese do processo político de articulação desde o PNE, algo necessário como 

condição essencial da efetividade política e institucional da participação social na 

construção da referência social da política nacional de educação.      

As proposições sobre o fórum, expressas na publicação de autoria do 

professor Cury, definem uma concepção da participação social qualificada, num 

processo mais amplo de tomada de decisões e definição da agenda política do 

Estado, compondo o processo de gestão do planejamento estatal que envolve uma 

articulação entre o FNE, a CONAE e o PNE. 

A proposta de institucionalização do regime de colaboração, cooperação 

e co-responsabilização inerentes ao SNE vinculada à dinâmica de organização e 

articulação dos diferentes entes federados na gestão da educação nacional é 

diretamente relacionada a participação social, ampliação da representação política e 

da deliberação pública através da sociedade. 

Compreende-se nesse sentido que, através do documento de autoria do 

professor Cury, o FNE produz um discurso sobre ele mesmo, debate sua própria 

concepção e evidencia seus referenciais e parâmetros institucionais e sociais que 

devem ser considerados na dinâmica de sua estruturação. 

O segundo eixo que compõe o bojo das questões tratadas nas 

publicações do FNE é aquele expresso na atribuição prevista em seu regimento no 

inciso VII que expressa a definição de “planejar e coordenar a realização de 

conferências nacionais de educação, bem como divulgar as suas deliberações. ” 

(FNE, 2011, p. 02).  

A realização das edições da CONAE de forma perene é intrinsecamente 

relacionada à atual concepção do FNE. Após sua instituição, torna-se a instância 

privilegiada da construção dos processos políticos que compõem as conferências.  

Nesse sentido, o documento intitulado Conferência Nacional de Educação 

2014: Orientações para as conferências municipais, intermunicipais, estaduais e 

distrital, editado em janeiro de 2013, define dentre outras coisas, o papel do FNE na 

construção da CONAE 2014.  
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O documento define os principais referenciais para a realização da 

CONAE 2014, em suas mais variadas etapas. A discussão de questões como a 

construção do documento referência e do regimento interno compõe o conjunto de 

elementos inerentes à concepção da CONAE.  

Existe no material uma preocupação central com a unidade nacional da 

organização das atividades, incluindo a metodologia das várias etapas com a 

organização das comissões de trabalho e a definição das diretrizes para a eleição 

dos delegados. 

O presente documento dialoga diretamente com os Fóruns Estaduais 
e tem como objetivos, respeitadas as peculiaridades e a criatividade 
regionais, subsidiar a organização e o trabalho das conferências 
municipais, intermunicipais, estaduais e distrital, e estabelecer uma 
coerência sistêmica na realização dessas etapas com a nacional da 
II CONAE. Com este objetivo são detalhados adiante: a natureza do 
Fórum Nacional de Educação, do Regimento e do Documento-
Referência da II CONAE, das conferências preparatórias e livres; os 
processos de organização e realização e as incumbências próprias 
das Conferências Municipais, Intermunicipais, Distrital e Estaduais; e 
os critérios de sistematização das emendas aprovadas nas 
conferências estaduais para as plenárias da etapa nacional. (FNE, 
2013, p. 02). 

O documento assume a proposta de definir os fóruns municipais e 

estaduais como espaços de articulação política que deve vislumbrar uma 

perspectiva nacional com base na mobilização, organização e intervenção pública. É 

algo que compõe o caráter da CONAE e ocorre a partir da capacidade organizava 

do FNE em articulação e “coerência sistêmica” com os fóruns locais.  

Segundo tal proposta, a legitimidade política e organizativa da CONAE 

passa diretamente pela integração de suas diversas etapas e atividades, uma 

dinâmica possibilitada pela sua normatização nacional, via regimento da 

conferência, unidade na definição dos temas e prioridades para os debates e “os 

critérios de sistematização das emendas aprovadas” junto ao documento-referência. 

Com isso, dois elementos essenciais são destacados no documento. 

Primeiro, o caráter de continuidade, pela integração organizativa e discursiva das 

diferentes edições, articulada à perenidade das conferências nacionais de educação. 

O documento em estudo define que a II CONAE é fruto das deliberações da I 

CONAE, sendo um processo contínuo de fortalecimento da participação popular na 

definição da política nacional de educação. O segundo elemento é a integração 
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institucional entre o FNE e a concepção, normatização, organização, sistematização 

dos debates e o acompanhamento das deliberações das conferências junto ao 

Estado brasileiro. Nesse sentido, o fórum foi concebido de forma orgânica a CONAE, 

a partir da segunda edição da conferência, e as duas instâncias estão 

umbilicalmente ligadas.         

O terceiro eixo inerente às publicações do FNE é vinculado as suas 

atribuições precípuas previstas no seu regimento interno. O artigo 1°, incisos I, II e 

VI, respectivamente indica que os fóruns devem “participar do processo de 

concepção, implementação e avaliação da política nacional de educação; 

acompanhar, junto ao Congresso Nacional, a tramitação de projetos legislativos 

referentes à política nacional de educação, em especial a de projetos de leis dos 

planos decenais de educação; e oferecer suporte técnico aos Estados, Municípios e 

Distrito Federal para a organização de seus fóruns e de suas conferências de 

educação” (FNE, 2011, p. 02).  

Nesse sentido, as publicações intituladas Informações sobre Matérias 

Legislativas Estratégicas Referentes à Política Nacional de Educação, de março de 

2011; e O Planejamento Educacional no Brasil, de junho de 2011, subsidiam 

debates e iniciativas do FNE nas suas relações institucionais com o Congresso 

Nacional e o Governo Federal.  

As matérias legislativas inseridas nas discussões do primeiro documento 

tratam de diferentes temas do campo educacional, com destaque para a valorização 

dos profissionais da educação, a partir de questões como a formação docente e o 

piso salarial profissional nacional, além do próprio PNE e sua tramitação, à luz dos 

debates que o mesmo suscita como o financiamento e a proposta da 

responsabilidade educacional como algo previsto em lei, ou seja, a lei de 

responsabilidade educacional. 

A perspectiva da responsabilidade educacional é destacada no 

documento como um processo que visa a garantir a efetivação das metas da 

qualidade educacional aferidas mediante mecanismos de avaliação institucional 

sejam cumpridas no âmbito do regime de colaboração em matéria educacional 

previsto no artigo 211 da CF.  

Com isso, a regulamentação da responsabilidade educacional, mediante 

definição das condições para se impetrar uma ação civil publica a partir da 

“obrigação de fazer ou não fazer, sempre que ação ou omissão da União, dos 
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios comprometa ou ameace comprometer 

a plena efetivação do direito à educação básica publica.” (FNE, 2011b, p. 35).    

O documento mais uma vez evidencia a relação intrínseca entre o FNE e 

a concepção do PNE. Em outro ponto do mesmo, existe uma mensagem do Ministro 

de Estado da Educação enviada ao Presidente da República em 03 de novembro de 

2010, como uma das matérias legislativas que compõem o documento em estudo.  

O plano nacional é o tema central, principalmente o processo de 

construção do mesmo, quando a mensagem define o mesmo como uma “construção 

coletiva”, tomando como “ponto culminante” de tal construção a realização da 

primeira CONAE em 2010.  

A mensagem do ministro destaca que um dos conceitos que subjazem a 

construção do PNE é exatamente o papel de um órgão como FNE, definido pelo 

ministro como: “órgão colegiado, com ampla representação dos setores sociais 

envolvidos com a educação, é o responsável pelo delineamento da política nacional 

de educação e, principalmente, pela definição de diretrizes e prioridades dos planos 

nacionais de educação, bem como da execução orçamentária da área. ” (FNE, 

2011b, p. 27,). 

Os documentos estudados tratam da concepção e caráter do FNE e são 

reafirmados na mensagem do MEC. Tal mensagem o vincula de forma orgânica à 

dinâmica da construção, tramitação no Congresso Nacional, execução e controle 

social. A CONAE é apresentada como um eixo na articulação entre o PNE e o FNE, 

com foco na ampliação do diálogo com a sociedade e o fortalecimento da 

capacidade social de intervir na política educacional, definindo “diretrizes e 

prioridades dos planos”.  

O tema do planejamento educacional no Brasil é o foco das discussões e 

propostas do segundo documento em estudo no âmbito do terceiro eixo elencado 

sobre as publicações do FNE.  

O PNE mais uma vez é destaque, inserido numa perspectiva histórica, e é 

compreendido no âmbito das iniciativas desencadeadas no Brasil ao longo do século 

XX para garantir um planejamento efetivamente nacional, com caráter estatal, da 

educação no país. 

O documento evidencia como seu objetivo central compreender a 

construção do atual PNE como parte de um processo mais amplo e contínuo de 
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esforços para garantir questões como um planejamento articulado, com unidade 

nacional e vislumbrando a universalização e a qualidade do ensino em todo o país.  

Para isso, numa primeira parte, o texto situa o planejamento 
educacional do Brasil a partir do Manifesto dos Pioneiros (1932) até a 
elaboração do PNE/2001. Na segunda são situadas as ações na 
década de vigência do PNE 2001-2011 que confluíram para a 
elaboração do PNE 2011-2020, com enfoque nas Conferências de 
Educação realizadas pelo Ministério da Educação. O objetivo não é o 
de avaliar o PNE 2001-2011, mas o de estabelecer o diálogo das 
ações no período para a construção do PNE 2011-2020. (FNE, 
2011c, p. 02).     

   Fica definida uma preocupação com o planejamento estatal de cunho 

nacional da educação brasileira, compondo o bojo das questões estratégicas do 

Estado republicano desde a primeira metade do século XX.  

O novo PNE, objeto de debate no período da formulação do documento, é 

compreendido como fruto de três movimentos básicos. O primeiro é o acúmulo 

histórico dos debates sobre o planejamento educacional, principalmente a 

preocupação estratégica com o caráter nacional do planejamento, considerando 

nossas desigualdades regionais e diversidade sociocultural. O segundo converge 

para a discussão sobre os limites e as possibilidades evidenciados no PNE 2001-

2011, ao considerar questões como a relevância da própria existência de um 

planejamento educacional nacional com caráter decenal de Estado, porém com 

lacunas expressivas na ausência da participação social na construção do plano e a 

amplitude das metas e estratégicas sem um vínculo forte com o financiamento da 

educação em regime de colaboração. O terceiro foi vislumbrar os caminhos 

inerentes à construção do novo PNE, nessa perspectiva o documento retoma o 

discurso inerente à concepção do FNE, pois insere de forma estratégica a 

participação social e popular na definição das prioridades e diretrizes do novo plano 

nacional; com isso, destaca o papel estrutural da CONAE como verdadeiro eixo na 

elaboração, gestão e acompanhamento do plano. 

As três publicações formuladas pelo FNE, após sua instituição e 

funcionamento regular, evidenciam três eixos de discussão muito caros ao processo 

de institucionalização do fórum a partir de sua própria formulação discursiva. Ao 

definir a concepção e o caráter do fórum, o foco das proposições é exatamente sua 

vinculação com a CONAE e o PNE na construção da referência social da política 

nacional de educação.  
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É compreendido o papel político da ampliação da participação e da 

representatividade social através dos movimentos organizados da sociedade 

inseridos no fórum e a ampliação da capacidade política da participação social e 

popular pela via institucional através das conferências e fóruns de educação 

difundidos em todo o país. 

Na definição da relação intrínseca, poderíamos definir como orgânica, 

entre a definição do FNE, a existência perene da CONAE e a construção e 

acompanhamento do PNE, as publicações do FNE vislumbram a referência social na 

política educacional.                 

A síntese política deste processo e das atribuições do FNE é a 

construção, execução e controle social do PNE. Os documentos evidenciam 

propostas que definem uma projeção de tal expectativa com a construção de uma 

espécie de planejamento participativo da educação.  

Os documentos propõem que a construção da referência social da política 

nacional de educação, tecida na dinâmica das articulações entre as três instâncias, 

afirma a relevância da ampliação da participação e representatividade social como 

uma condição necessária da democracia contemporânea com vias a um projeto 

socialista e democrático14.  

O que se pode perceber é que as propostas inerentes aos documentos 

estudados indicam tal perspectiva quando incluem a representação política em toda 

a dinâmica, seja na eleição de delegados para as diversas etapas da CONAE; seja 

na definição das representações sociais e governamentais no FNE; ou mesmo na 

tramitação legislativa do PNE, quando o mesmo é submetido ao crivo das duas 

casas legislativas que compõem o Congresso Nacional. 

A projeção da participação popular e social articulada a momentos de 

deliberação pública é igualmente inserida de forma protagonista no desenho 

institucional. As propostas indicam a relevância do envolvimento da população na 

                                                      
14 Recorro aqui ao debate proposto por Poulantzas (2000) quando evidencia que uma das discussões 
prementes aos caminhos de uma via socialista e democrática, estes ainda abertos e sem uma 
experiência realmente existente no seu horizonte, deve levar em consideração questões como “o 
pluralismo político (de partidos) e ideológico, reconhecimento do papel do sufrágio universal, 
ampliação e aprofundamento de todas as liberdades políticas ai compreendidas também os 
adversários etc. Trata-se certamente, através de todas suas transformações de uma permanência e 
continuidade das instituições de democracia representativa” (POULANTZAS, p. 266-267, 2000). Com 
isso, compreendemos que na realidade estudada na presente pesquisa a representação política, seja 
nas instâncias tradicionais ou naquelas com vias a algum “alargamento” social com participação das 
organizações e movimentos, é um debate atual e condição para a construção das propostas em 
curso do que definimos como processo conferencial.    
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discussão dos temas e na deliberação dos mesmos, como as diretrizes para a 

construção legislativa do PNE, via documento final da CONAE.  

A atuação dos fóruns de educação em audiências públicas ocorridas nas 

casas legislativas de todo o país, na formulação de notas públicas do FNE, e a 

proposição de emendas oriundas das organizações da sociedade com foco no 

aprimoramento legislativo do PNE15 revelam o seu potencial de atuação e 

intervenção pública.  

2.3 A PROJEÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E SOCIAL NA CONAE E A 
CONSTRUÇÃO DA REFERÊNCIA SOCIAL NA POLÍTICA NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO 

A realização das edições da CONAE se inere na projeção da participação 

popular direta dos cidadãos portadores do direito à educação nos processos de 

monitoramento, controle, diálogo e decisão inerente ao planejamento e às políticas 

públicas educacionais. A concepção das duas edições das conferências de 

educação ocorridas entre os anos de 2009 e 2014 indica uma preocupação dos 

governos no período, com a definição de iniciativas que potencializassem a 

participação popular no desenho institucional da política nacional de educação. 

Os documentos finais das duas edições da CONAE indicam que, no 

período da sua realização, considerando as etapas livres, municipais, distritais, 

estaduais e nacionais, mobilizaram cerca de 7,1 milhões de pessoas em todas as 

regiões do país. O potencial de mobilização popular em torno das atividades das 

conferências é significativo, e resta o desafio de garantir amplitude, qualificação, 

pluralismo e representatividade oriunda dos diferentes setores da sociedade nos 

debates e deliberações.       

Os regimentos das duas edições das conferências definem que os 

participantes devem ser delegados natos, indicados ou eleitos: as duas primeiras 

modalidades são compostas por delegados oriundos de instâncias governamentais e 

estatais, além dos movimentos organizados da sociedade; a terceira modalidade é 

composta pelas delegações eleitas nas conferências estaduais de educação, em 

processos eleitorais que definem a escolha de representantes oriundos dos 

                                                      
15 “A Câmara dos Deputados encerrou o prazo de emendas ao projeto de lei que cria o novo Plano 
Nacional de Educação (PNE), que traça as metas para o setor nos próximos dez anos com 2.915 
propostas de alteração ao texto apresentado pelo governo federal em dezembro do ano passado. É o 
maior número de emendas recebido até hoje, na Câmara, para um projeto. ” (PORTAL IG, 2011, p. 
01). 
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segmentos da educação, no caso, famílias, estudantes, trabalhadores em educação 

e gestores da educação. 

Nesse sentido, projetam-se uma articulação entre o Estado e suas 

instâncias; os movimentos organizados da sociedade que militam direta ou 

indiretamente no campo educacional; e os cidadãos portadores do direito à 

educação que, desde as escolas, sistemas de ensino, faculdades e universidades, 

dentre outras modalidades e níveis, estão diretamente vinculados aos processos 

educativos e à política educacional.   

O regimento da primeira edição da CONAE definiu uma projeção de 

composição na sua etapa nacional um total de 3.500 participantes, sendo 616 

observadores, palestrantes, convidados, pessoal da estrutura e imprensa. A 

previsão do total de delegados foi de 2.884, sendo os natos e indicados 884 (30,7%) 

e os eleitos outros 2.000 (69,3%) nas conferências estaduais. (CONAE, 2010, anexo 

II).     

Na segunda edição da CONAE em 2014, o regimento definiu uma 

previsão de composição total de 4.505 participantes, com 949 observadores, 

palestrantes, convidados, pessoal da estrutura e imprensa. As delegações 

compuseram 3.556 participantes, sendo 1.056 (29,7%) os delegados natos e 

indicados, os eleitos nas conferências estaduais somaram 2.500 (70,3%) 

participantes. (CONAE, 2014, anexo II).            

A participação popular que deve estruturar a concepção das conferências 

se articula e, ao mesmo tempo, se complementa, além de encontrar determinados 

limites na definição da participação social inerente aos fóruns de educação. Os 

fóruns de educação devem conceber, organizar e coordenar todas as atividades 

inerentes às conferências. 

Os debates e deliberações que compõem a dimensão da formulação de 

prioridades e decisões nas conferências são estruturados a partir de um documento-

referência formulado pelo acúmulo das discussões e decisões do FNE. O 

documento inicial se transmuta num documento base com a inclusão de milhares de 

emendas das etapas municipais, distritais e estaduais para o debate na etapa 

nacional de cada edição da CONAE. 

Nas duas edições da CONAE, os documentos-base contabilizaram 5.300 

propostas (CONAE 2010) e 11.488 propostas (CONAE 2014). As emendas 

propostas ao documento – referência evidenciam os anseios, demandas e 
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prioridades dos cidadãos e movimentos organizados que participam das etapas 

locais das conferências. 

O sistema de relatoria contabilizou 11.488 registros de inserção 
(aproximadamente 30.000 emendas/parágrafos) com proposta de 
emendas ou novos parágrafos acrescidos a ele – o que revela uma 
elevação no comportamento propositivo da sociedade brasileira, haja 
vista que, na CONAE 2010, foram inseridas 5.300 inserções no 
respectivo Sistema de Relatoria – representando esse 
acontecimento, mais que o dobro de propostas em relação ao ano de 

2010. (FNE, 2014, p. 13). 
      

A coordenação das atividades preparatórias, a divulgação, mobilização e 

articulação política das conferências, são definidas estrategicamente nos fóruns. A 

agenda de conferências municipais e livres, a sistematização de suas emendas e a 

organização da conferência estadual são iniciativas dos fóruns e das organizações 

que o compõem. 

Nesse sentido, a participação popular direta dos cidadãos adquire sentido 

e dinâmica a partir das iniciativas dos fóruns que devem estruturar os processos de 

consulta popular sob as regras regimentais, conteúdo e pauta oriundos de um 

documento-referência e agenda pré-estabelecida. 

Os fóruns orientam e regulam as conferências, definem a forma da 

participação popular e promovem a mediação entre as deliberações das 

conferências que constroem um documento final e as decisões finais do Estado, via 

governos e parlamentos, sobre a política nacional de educação. 

A primeira edição da conferência nacional carrega consigo as bases 

estruturais da edição seguinte e da própria concepção de conferência inerente à 

proposição da CONAE, embora existam diferenças no aprimoramento dos 

mecanismos de relatoria, estratégias de mobilização e divulgação, dentre outros. As 

propostas que compuseram a concepção da primeira Conferência Nacional de 

Educação, ocorrida entre os anos de 2009 e 2010, podem ser encontradas nos 

documentos que a instituíram.  

Nas proposições inerentes aos documentos estudados, existe uma ênfase 

na participação popular como fundamento da concepção supracitada desde uma 

articulação nacional no âmbito do SNE.  

Os documentos analisados foram: a portaria normativa do MEC, número 

10, publicada no Diário Oficial da União em setembro de 2008, que constitui a 

comissão organizadora da CONAE 2010; as normas regulamentares da comissão 
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organizadora da CONAE, definidas pela comissão organizadora e referendadas pelo 

secretário-executivo adjunto do MEC, conforme disposição da portaria normativa N° 

10; cinco atas com registros das reuniões da comissão organizadora da CONAE, 

ocorridas entre outubro de 2008 e dezembro de 2009; e o regimento interno da 

CONAE, concebido pela comissão organizadora, conforme disposição da portaria 

normativa N° 10. 

Tais documentos evidenciam, em suas propostas, questões relevantes 

para a compreensão de alguns elementos da iniciativa em curso. O desenho político 

ganha substância nas propostas apresentadas nos documentos que recebem 

contribuição e anuência do FNE. 

Os documentos evidenciam já na sua introdução ou equivalente a 

preocupação com uma perspectiva governamental de ampliar a inserção da 

sociedade nos processos e arranjos políticos estatais e governamentais em matéria 

educacional, tais como o planejamento da educação nacional. É preciso estabelecer 

uma análise crítica sobre as propostas que norteiam a construção das conferências 

de educação e identificar na própria experiência que envolve uma dinâmica 

relacional entre o Estado e a sociedade, os limites e possibilidades das iniciativas à 

luz dos documentos e das suas propostas em curso.               

A primeira CONAE, ocorreu em 2010 e revelou sua concepção inicial na 

portaria normativa do MEC N° 10/2008, que definiu a constituição da Comissão 

Organizadora da CONAE. A referida portaria é a matriz das iniciativas que 

convergem para a construção da concepção política da CONAE. A comissão 

organizadora adquiriu um caráter relevante a partir da sua constituição, pois foi 

incumbida da responsabilidade de conduzir os trabalhados a partir de então, 

articulando representantes de movimentos organizados da sociedade e das 

instâncias governamentais e estatais. 

A portaria N° 10/2008 assume como proposta e ponto de partida para a 

primeira edição da CONAE uma concepção de política educacional fundamentada 

pelo discurso da “democratização da gestão e qualidade social da educação”. O 

documento evidencia quatro questões muito pertinentes para a construção da 

participação popular na definição da referência social da política nacional de 

educação. O primeiro é o caráter processual das conferências, considerando o 

acúmulo do debate social sobre a definição de conferências de educação que o 

documento agrega a concepção da CONAE, ao definir que sua primeira edição é 
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fruto das deliberações de uma conferência anterior, no caso, as deliberações da 

Conferência Nacional de Educação Básica (CONEB), ocorrida em 2008, devendo 

continuar em edições posteriores. A segunda questão é buscar garantir uma 

capilaridade política de cunho nacional da mobilização social da participação popular 

por meio das conferências livres sob diversos temas, municipais, distritais e 

estaduais, definidas no documento como suas “bases, estrutural e organizacional”.  

Segundo o documento, é uma condição estrutural da CONAE o processo 

de mobilização e participação política da sociedade desde o âmbito local, articulando 

os movimentos e organizações sociais e a chamada comunidade escolar, 

constituída por estudantes, famílias, profissionais da educação e gestores da 

educação. 

A duas outras questões tratam da proposta de definição de uma comissão 

organizadora para a “coordenação, promoção e monitoramento” da CONAE. A 

terceira questão é o caráter normativo da comissão, assim como da conferência, 

algo que garante uma espécie de autonomia da comissão em relação a outras 

instâncias. Tal caráter reside em três atribuições precípuas, a saber: a definição de 

um regulamento para normatizar as ações e funções da comissão; a construção de 

uma proposta de regimento interno da conferência; e a concepção de um 

documento-referência para servir de “fio condutor” dos debates da CONAE em suas 

etapas.  

Por fim, a quarta questão indicada no documento é a articulação entre as 

instâncias estatais e governamentais e os movimentos organizados da sociedade na 

composição da comissão organizadora da CONAE.  

Uma composição que evidencia uma forte presença da estrutura 

administrativa do MEC, com sete membros, mas, ao mesmo tempo, propõe uma 

composição plural com movimentos organizados da sociedade, desde aqueles 

oriundas do setor empresarial até o movimento sindical dos trabalhadores, passando 

pelas organizações sociais do campo, além da academia, instituições de pesquisa e 

movimentos sociais.  

Nesse sentido, existe uma perspectiva de ampliação da participação 

social na gestão do Estado, embora permeada de contradições, entre a capacidade 

política dos governos e da sociedade nas decisões e ações da comissão.  
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Tais contradições expressam o caráter eminentemente centralizador do 

Estado brasileiro, algo que submete iniciativas participativas a uma espécie de tutela 

administrativa, financeira e política que precisa ser superada. 
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Quadro 4 - Composição da Comissão Organizadora da CONAE 2010 

MOVIMENTOS ORGANIZADOS DA 
SOCIEDADE. 

INSTÂNCIA 
GOVERNAMENTAL. 

INSTÂNCIA ESTATAL. 

Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior - 
ANDIFES; 

Secretaria Executiva Adjunta do 
MEC. 

Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte do 
Senado; 

Associação Brasileira dos Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais - 
ABRUEM; 

Secretaria de Educação Básica 
do MEC; 

Comissão de Educação 
e Cultura da Câmara 
dos Deputados; 

Confederação Nacional de 
Estabelecimentos de Ensino - 
CONFENEN; 

Secretaria de Educação 
Superior do MEC; 

Conselho Nacional de 
Educação. 

Associação Brasileira das Universidades 
Comunitárias – ABRUC; 

Secretaria de Educação 
Especial do MEC; 

Fórum Nacional dos 
Conselhos Est. de 
Educação - FNCEE; 

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação - CNTE; 
 

Secretaria de Educação a 
Distância do MEC; 

União Nacional dos 
Conselhos Munic. de 
Educação- UNCME; 

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Estabelecimentos de 
Ensino - CONTEE; 

Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica do 
MEC; 

 

Federação de Sindicatos de 
Trabalhadores de Universidades 
Brasileiras - FASUBRA; 

Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e 
Diversidade do MEC; 

 

Sindicato Nacional dos Docentes das 
Instituições de Ensino Superior - 
ANDES/SN; 

Conselho de Dirigentes dos 
Centros Federais de Educação 
Tecnológica - CONCEFET; 

 

Fórum de Professores das Instituições 
Federais de Ensino Superior - PROIFES; 

Conselho Nacional de 
Secretários de Educação - 
CONSED; 

 

Sindicato Nacional dos Servidores 
Federais da Educação Básica e 
Profissional - SINASEFE; 

União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação - 
UNDIME; 

 

União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas - UBES; 

  

União Nacional dos Estudantes - UNE;   

Confederação Nacional das Associações 
de Pais de Alunos - CONFENAPA; 

  

Representação da Comunidade 
Científica; 

  

Representação Social do Campo;   

Representação dos Movimentos de 
Afirmação da Diversidade; 

  

Representação das Articulações Sociais 
em Defesa da Educação; 

  

Representação das Entidades de Estudos 
e Pesquisa em Educação; 

  

Representação das Centrais Sindicais 
dos Trabalhadores; 

  

Representação das Confederações dos 
Empresários e do "Sistema S". 

  

Fonte: Portaria Normativa do MEC, N° 10/2008. DOU. 15/10/2008. 

  

A participação das instituições tradicionais da democracia representativa, 

tais como a Câmara dos deputados, o Senado federal e o próprio poder executivo, 
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indica uma perspectiva de composição que possibilita articulações políticas entre as 

pautas historicamente defendidas pelas organizações sociais com a agenda e a 

dinâmica do Estado.  

As normas regulamentares da comissão organizadora da CONAE foram 

inseridas no documento formulado pela própria comissão para delinear suas funções 

e atribuições, conforme previsão da portaria normativa.  

As regras definiram as diretrizes de atuação da comissão a partir dos 

princípios elencados na portaria que a instituiu. O MEC foi a instância governamental 

que “firmou” as normas, algo revelador das contradições, anteriormente 

mencionadas entre a necessária autonomia da comissão e a capacidade política de 

intervenção do MEC no processo de organização da CONAE. 

A definição das normas possibilitou a sistematização de um processo 

político realmente existente, a partir dos sujeitos políticos inseridos nas ações. Em 

tal sistematização, uma agenda de reuniões periódicas, a organização de três 

comissões de trabalho e as definições sobre a capacidade deliberativa e normativa 

da comissão são questões que adquirem destaque no processo de organização da 

CONAE. 

Em relação à agenda de reuniões, definida com periodicidade bimestral 

para as atividades ordinárias, o documento apresenta em anexo um cronograma de 

reuniões ordinárias incluindo as comissões criadas para encaminhar às ações 

inerentes a realização da CONAE.  

A estrutura das reuniões, assim como de outras atividades da comissão, é 

orçada pelo MEC, portanto o governo federal atua no reconhecimento da relevância 

da construção de espaços públicos de diálogo social com seus limites e 

possibilidades.  

As reuniões previstas no cronograma anexado ao documento indicam a 

organização de comissões “técnicas ou especiais” com reuniões mensais. Existe a 

previsão de três comissões: comissão especial dinâmica e sistematização, comissão 

de mobilização e divulgação e comissão de infraestrutura e logística. Tais comissões 

evidenciam necessidades inerentes a realização da CONAE que favorecem a 

construção de sua dinâmica política. 

A primeira comissão de dinâmica e sistematização atua na construção do 

“fio condutor” das atividades conferenciais, pois deve construir os documentos-

referência, base e final. Tais documentos iniciam os debates, acumulam as emendas 
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debatidas e submetidas à deliberação das conferências municipais e estaduais e 

encerram a sistematização com a estruturação do documento final que deve 

sintetizar as deliberações finais da CONAE em sua etapa nacional.  

Todo o processo de “sistematização” evidencia o caráter normativo e 

deliberativo da conferência. A construção do documento final expressa duas 

questões muito relevantes: a capacidade política da capilaridade nacional dos 

debates e deliberações com foco na ampliação da representatividade social das 

ações; e a capacidade política de construir mediações públicas com instâncias 

estatais, principalmente o poder executivo representado pelo MEC e o legislativo 

representado pelo Congresso Nacional.  

O documento final de cada conferência nacional pretende orientar através 

de princípios e diretrizes a formulação da política nacional de educação a partir da 

construção dos marcos legais e das políticas públicas governamentais, com foco no 

PNE que deve ser aprovado em Lei Federal. 

A segunda comissão, de mobilização e divulgação, atuou em duas 

questões cruciais e estratégicas na construção objetiva da CONAE. A primeira é 

garantir que a população tenha acesso às informações necessárias que promovam 

sua inclusão nas atividades e intervir de forma consciente nas ações, uma condição 

primordial para qualquer experiência democrática contemporânea em democracias 

de escala.  

A segunda questão crucial, que define a própria razão da proposta da 

comissão, é a construção de propostas para estruturar e potencializar a mobilização 

popular nacional para o debate educacional.  

A mobilização popular é um dos “gargalos” das conferências, pois exige 

uma preocupação com questões como: o financiamento das atividades, portanto, 

previsão orçamentária das instâncias estatais e governamentais; e a baixa cultura 

associativa de muitas regiões e cidades do país que gera incompreensões de alguns 

gestores e de parte da população para a relevância da participação popular e 

social16.  

                                                      
16 Avritzer e Navarro (2003) destacam que a avaliação de arranjos políticos fundamentados pelos 
compromissos com o fortalecimento da participação social e da deliberação pública, tais como o 
orçamento participativo, os conselhos e os fóruns de políticas públicas devem ser avaliados a partir 
de quatro variáveis básicas: A vontade política da administração, a tradição associativa existente na 
sociedade, o desenho institucional dos arranjos políticos e a questão da escala das iniciativas.    
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Os processos de mobilização devem favorecer a diversificação da 

representação política e fortalecer a capacidade política da deliberação pública que 

constrói o documento final das edições da CONAE. Encaminhar novas mobilizações 

que garantam pressão social sobre as instâncias estatais e governamentais em 

torno de temas que vislumbram a efetivação direito à educação socialmente 

referenciada. 

A terceira comissão, de infraestrutura e logística, deve atuar na 

construção das condições materiais necessárias para garantir as atribuições das 

duas outras comissões. As atribuições desta comissão constituem outro “gargalo” 

das edições da CONAE, pois exigem definições objetivas do Estado, no âmbito das 

decisões governamentais de orçamento público para financiar a aquisição de 

materiais, possível aluguel de espaços para atividades, confecção de material de 

divulgação, dentre outras questões que em última instância permitem as atividades 

das duas outras comissões e a própria realização das conferências.  

Existem cinco atas com registros das reuniões da comissão organizadora 

da primeira edição da CONAE, ocorridas entre outubro de 2008 e dezembro de 

2009. As atas tratam de diversos temas inerentes a realização da conferência. Os 

discursos produzidos e referendados por representantes governamentais, estatais e 

da sociedade devem ser considerados no contexto dos seus compromissos sociais e 

políticos. 

Nesse sentido, as atas das reuniões da comissão organizadora 

evidenciam uma preocupação central com a continuidade da dinâmica iniciada na 

CONEB ocorrida em 2008. A primeira reunião ocorrida outubro de 2008 destaca a 

relevância da continuidade dos debates, propostas e experiência de participação 

acumulados na conferência e outras atividades similares ocorridas anteriormente.  

A preocupação com a continuidade do processo é um item essencial na 

dinâmica de institucionalização dos processos participativos, pois acumula 

experiências e fortalece redes de confiança na sociedade e nas relações entre os 

governos e as organizações sociais para a construção do ciclo das políticas 

públicas.  

Possibilita, ainda, no médio e longo prazo, o amadurecimento da cultura 

associativa desde o âmbito local nos municípios. É preciso considerar o discurso 

sobre a construção da CONAE como processo político – público periódico e 

vinculado a questões objetivas como a construção do planejamento educacional. 
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A Lei Federal 13.005/2014 que instituiu o PNE (2014-2024), incluiu a 

continuidade da realização das edições da CONAE no rol das iniciativas que devem 

promover a avaliação periódica do plano nacional e definir a construção do plano 

seguinte sob a égide da referência social. 

O artigo 6° da Lei define que devem ocorrer pelo menos duas 

conferências nacionais ao longo do decênio do plano, com intervalos de até quatro 

anos entre elas, considerando sua dimensão sistêmica e nacional com a garantia de 

etapas municipais, distrital e estaduais, além do papel dos fóruns como 

coordenadores das mesmas em cada nível federativo.     

Nesse horizonte de preocupações do legislador, desde a primeira reunião 

da comissão organizadora da CONAE 2010, a construção do segundo PNE foi 

inserida como um dos objetivos centrais dos debates e deliberações.  

A estruturação da primeira edição da CONAE passou diretamente pela 

organização das comissões responsáveis pelos seus principais encaminhamentos, 

tanto do conteúdo dos debates como da infraestrutura e dos procedimentos de 

participação da conferência.   

Nas quatro reuniões posteriores da comissão organizadora, ocorridas 

entre dezembro de 2008 e dezembro de 2009, as duas comissões propostas 

desenvolveram seus trabalhos e submeteram suas propostas a todos os membros 

da comissão geral. Tais propostas tiveram origem nas atribuições que as mesmas 

assumiram, quatro foram estruturantes.  

Primeiro a elaboração do documento referência da conferência, para 

funcionar como fio condutor dos debates e emendas passíveis de deliberação em 

plenária final. O documento foi formulado com o apoio de uma “equipe técnica” 

formada por professores e especialistas oriundos de algumas universidades.  

De acordo com as atas das reuniões, o documento proposto foi debatido 

pelos membros da comissão geral, e as intervenções evidenciam a origem da 

representação dos seus membros, por exemplo, na intervenção do representante da 

União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME, foi evidenciada 

ainda uma lacuna no debate sobre a organização dos sistemas municipais de 

educação, onde os conselhos municipais são instituídos. 

O grande tema elencado pelo documento foi a construção do novo Plano 

Nacional de Educação, com a necessária mediação da sua concepção com a 

construção do sistema nacional de educação em articulação federativa.  
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Foi destacada a necessidade de garantir que o planejamento estatal da 

educação com definições cruciais, tais como a meta de financiamento da educação 

nacional, passe inicialmente pelo crivo da sociedade, antes de ser encaminhada 

pelo executivo e legislativo em projeto de lei específico.  

A preocupação com a participação social e popular compõe o bojo das 

propostas de organização da CONAE através de mecanismos de participação, 

deliberação e representação de instâncias oriundas da sociedade e diretamente dos 

cidadãos eleitos como delegados nas conferências.         

O segundo elemento é a divulgação da conferência com seus respectivos 

temas e agenda de atividades. As reuniões encaminharam, a partir das sugestões 

das comissões, questões como a definição de “kits de divulgação”, com folders e 

cartazes, spots para rádios, logomarca, site específico, utilização do sistema de 

comunicação estatal, com destaque para as TVs estatais, dentre outros elementos 

que articulados a definição do documento-referência da conferência, possibilitam a 

apropriação social do processo e favorecem a sua mobilização nacional, desde as 

escolas e os municípios. 

O terceiro elemento é a organização das comissões organizadoras 

estaduais da CONAE.  A comissão organizadora nacional acordou que as suas 

entidades partícipes deveriam contribuir com a indicação das entidades que 

deveriam compor as comissões em âmbito estadual e distrital. Este processo 

favorece a articulação das entidades e movimentos para garantir a necessária 

capilaridade nacional dos debates e mobilização que deve compor a própria 

natureza da CONAE. 

O quarto elemento trata do financiamento das atividades e outras 

iniciativas desencadeadas desde os municípios e estados, com destaque para 

questões como a divulgação das atividades e dos documentos para o debate e as 

garantias da estrutura para a realização das conferências locais.  

A proposta da descentralização dos recursos foi o cerne da organização 

do financiamento nacional, os recursos federais foram destinados para as várias 

regiões do país via universidades federais. O ministério da educação esclareceu nas 

reuniões que exerceria o caráter “colaborativo da União em matéria educacional”17, 

                                                      
17 Como preconiza o artigo 211 da Constituição Federal. 
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portanto não financiaria integralmente as atividades locais, ficando a cargo também 

dos estados e municípios a realização das conferências.           

Os quatro elementos evidenciados a partir das atas das reuniões da 

comissão organizadora da CONAE 2010 podem ser considerados, como estruturais 

para a construção das edições das conferências a partir de então.      

O regimento interno da primeira edição da CONAE, concebido pela 

comissão organizadora, revela seu caráter normativo de auto-organização, avança 

na construção dos pressupostos das edições das conferências no âmbito da sua 

organização.  

Segundo o documento, o cerne da dinâmica política e social que define o 

“caráter da conferência” é exatamente promover a construção de um espaço público 

de “compromissos educacionais mútuos” numa parceria entre o MEC, os sistemas 

de ensino, os órgãos educacionais, o Congresso Nacional e a sociedade civil 

organizada. 

Outros dois elementos estruturais do “caráter da conferência”, segundo o 

discurso construído no regimento interno são: a capilaridade nacional da mobilização 

com a realização de conferências municipais, intermunicipais e estaduais que devem 

garantir amplitude social aos temas debatidos; e a definição do caráter deliberativo 

dos debates para definir “um conjunto de propostas que subsidiará a efetivação do 

Sistema Nacional Articulado de Educação, abrangendo especialmente a nova edição 

do Plano Nacional de Educação, suas Diretrizes, Estratégias e Ações.” (MEC, 2010 

c, p. 03). 

O discurso produzido no âmbito dos documentos que possuíram a 

incumbência de organizar e efetivar a regulamentação da primeira edição da 

CONAE são incisivos nas suas definições.  

É preciso analisar nas iniciativas realmente existentes as tensões e 

contradições apresentadas entre os discursos inerentes aos documentos e às 

práticas imersas nas disputas e interesses diversos que envolvem outras instâncias 

do Estado brasileiro, em destaque aquelas oriundas da tradição institucional da 

democracia representativa.         

O regimento da primeira edição da conferência define oito objetivos, 

dentre os quais três eixos básicos podem sintetizar os mesmos e destacar o caráter 

das conferências nacionais considerando sua perenidade, articulação sistêmica e 

inserção no PNE.  
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O primeiro é a construção do sistema nacional de educação, com a 

discussão de questões como a necessária articulação entre os entes federados em 

matéria educacional, à luz dos artigos 23 e 211 da Constituição Federal.  O segundo 

eixo síntese dos objetivos da CONAE é exatamente a questão da construção do 

PNE como “estratégia basilar” do sistema nacional de educação. O PNE deve 

articular nos seus objetivos, metas e estratégias, temas como a capacidade inclusiva 

do direito à educação, contemplar a diversidade social, política, cultural e de gênero 

existente no país, valorizar os profissionais da educação e garantir metas de 

financiamento compatíveis com a universalização e a qualidade educacional 

socialmente referenciada e mensurada por mecanismos de avaliação e diagnóstico 

dos processos educacionais em sua totalidade. O terceiro e último eixo, estrutural na 

construção do que definimos na presente tese como construção da referência social 

na política educacional, é a convergência de todos os objetivos elencados para a 

constituição e o fortalecimento de iniciativas políticas pautadas pela participação 

social e popular.  

A proposta de institucionalização do FNE, definido como “instância 

consultiva de articulação, organização, acompanhamento da política nacional de 

educação e de coordenação permanente das próximas conferências nacionais de 

educação no âmbito do Sistema Nacional Articulado de Educação”, deve garantir a 

continuidade das edições da CONAE. 

O discurso do fortalecimento da participação social e popular ganha 

contornos institucionais no FNE e no PNE. A segunda edição da CONAE, ocorrida 

entre os anos de 2012 e 2014, foi coordenada pelos fóruns de educação que 

assumiram todas as atribuições das comissões outrora organizadas na primeira 

edição da conferência. 

O FNE, instituído a partir de deliberação da primeira conferência nacional, 

assumiu a tarefa de garantir e aprimorar o caráter permanente do “sistema CONAE”. 

A segunda edição da conferência avançou em número de cidadãos mobilizados e 

envolvidos nas atividades, na quantidade de emendas propostas ao documento-

referência, robustecendo o documento base que foi objeto de debates na sua etapa 

nacional e na diversificação dos debates com conferências livres.        

É preciso avaliar os limites e as possibilidades dos fóruns e conferências 

em questões como: a sua capacidade política de autonomia em relação a agenda 

administrativa e política dos governos no horizonte do Estado capitalista; suas 
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condições para de fato mobilizar nacionalmente os cidadãos em torno dos temas 

relevantes em matéria educacional; e os níveis de intervenção possíveis junto a 

outras instâncias, tais como as casas legislativas e os governos com suas políticas e 

programas para a educação nacional. 
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3 A EXPERIÊNCIA DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ – FEE 

  

No capítulo anterior, discutimos alguns dilemas, embates e definições 

inerentes ao desenho institucional da constituição definido na presente tese como a 

construção da referência social da política educacional nacional. Esta compreendida 

na perspectiva da projeção da gestão democrática do SNE.    

A presente tese evidencia a necessidade de uma preocupação com a 

efetividade da articulação sistêmica da política educacional no país. É preciso 

perceber até que ponto as iniciativas definidas nacionalmente são de fato bem-

sucedidas no âmbito local.     

No estado do Ceará, o FEE foi instituído em 2012, no esteio da 

constituição do FNE. O fórum tornou-se o eixo articulador dos planos e conferências 

de educação desde o âmbito local.  

As suas atribuições e atuação convergiram para o fortalecimento do 

debate, mobilização social e articulação institucional vinculada ao acompanhamento 

da tramitação do PNE. Além disso, o FEE foi responsável pela concepção, 

coordenação e realização da COEE, ocorrida no segundo semestre de 2013, 

compreendida como etapa estadual da CONAE.  

No Ceará, o fórum nasce por iniciativa do poder executivo estadual, numa 

medida sub-legislativa, ou seja, uma portaria, como um desdobramento da 

proposição nacional, sob fundamento do princípio da gestão democrática da 

educação nacional. Nessa perspectiva, cabe analisar o papel ocupado por instâncias 

como o FEE e a segunda edição da COEE no Ceará. Identificar e mensurar sob 

certos aspectos: Qual o seu potencial social de mobilização e intervenção na 

definição da agenda política educacional no país? Qual a sua capacidade política na 

perspectiva da consistência da sua organização interna e relações institucionais? 

Como tais instâncias em nível estadual adquirem relevância na definição da 

referência social da educação nacional?  

Tais questões são definidas à luz da experiência que instituiu, organiza e 

define as ações do FEE, entre os anos de 2012 e 2014. O marco de referência inicial 

é a portaria normativa que institui o fórum do Ceará no início de 2012 no esteio da 

proposta nacional do FNE.  

O marco final para o recorte analítico da presente tese é a realização das 

etapas estadual e nacional da segunda edição da Conferência Nacional de 
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Educação – CONAE, ocorridas respectivamente em setembro de 2013 e novembro 

de 2014. 

A análise de alguns indicadores sobre o potencial social e institucional do 

FEE e da COEE 2013 deve ser compreendida na perspectiva do levantamento de 

dados e da definição de análises, ao considerar duas variáveis: primeiro, avaliar a 

capacidade de mobilização e inclusão das iniciativas em curso com foco no 

fortalecimento da participação social e popular; e, segundo, a legitimidade 

democrática da representatividade social e política dos cidadãos, órgãos públicos, 

organizações e movimentos sociais na experiência em estudo.  

Nesse sentido, a avaliação da capacidade de articulação e definição da 

referência social da política educacional, entendido como um esforço nacional para 

garantir a gestão democrática na estruturação do SNE, serão objetos de análise 

desde o âmbito local no estado do Ceará. 

Tal análise compõe o bojo dos principais desafios do SNE, a saber, 

construir desde o âmbito local, municipal, estadual e regional, a definição objetiva do 

nosso federalismo cooperativo, preconizado no artigo 23 da CF., e do regime de 

colaboração em matéria educacional definido no artigo 211 da CF. 

É preciso estabelecer estudos analíticos das experiências locais de 

construção da política educacional nacional. A consolidação do SNE e sua 

referência social passam pelo sucesso das experiências locais que devem 

concretizar o seu desenho institucional e social. 

A tendência de pulverização de iniciativas e competências 
concorrentes entre estado e municípios coloca em risco a unidade da 
educação básica duramente conquistada depois de décadas a fio de 
lutas de setores populares e civis. O papel de construção 
hegemônica da iniciativa pública não pode ser desperdiçado. Por aí 
deveriam passar a criação de instâncias integradoras destas 
iniciativas, como a criação dos Fóruns de Educação encarregados de 
organizar a promover as Conferências Municipais, as Conferências 
Estaduais e a Conferência Nacional de Educação, de caráter 
periódico para construir e propor, avaliar e acompanhar a execução 
dos Planos em cada esfera. (ABICALIL, 2014, p. 73).   

A experiência do FEE, entre os anos de 2011 e 2014, e da COEE ocorrida 

no ano de 2013, compreendidas como parte da construção de uma referência social 

nacionalmente articulada da política educacional, será o foco da tese nos próximos 

capítulos.    
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No presente capítulo, trataremos do desenho institucional e social 

inerente a construção da referência social da política educacional no país, 

compreendendo o âmbito local do estado do Ceará.  

Propomos analisar documentos oficiais que definem e organizam o FEE, 

tais como a portaria normativa que o instituiu e o seu regimento interno. Além de 

alguns registros das suas atividades, atas com os debates e encaminhamentos 

propostos e perfil da representação exercida no fórum pelos órgãos, organizações e 

movimentos sociais e estatais.  

A composição social e institucional do FEE será objeto de estudo com 

foco nos limites e possibilidades para a representatividade social do mesmo e sua 

capacidade de intervenção nos debates da política educacional do país.  

A composição do FEE define uma ampla participação de instituições 

representativas da sociedade civil e do Estado. Revela que tais arranjos 

institucionais explicitam novas relações entre o Estado e a sociedade civil, 

pressupondo “o reconhecimento da heterogeneidade da sociedade civil e do 

Estado.” (DAGNINO e TATAGIBA, 2007, p. 434). 

Nesse sentido, é preciso considerar questões como a capacidade política 

do FEE a partir de referenciais como suas atribuições, composição e estrutura de 

funcionamento. Tais elementos podem revelar o caráter institucional do fórum e seu 

potencial de atuação em questões como a construção da agenda educacional local e 

nacional do país.       

A análise de alguns registros da atuação do fórum cearense, 

principalmente nos debates e mobilizações que envolveram a tramitação do PNE no 

Congresso Nacional e as atividades alusivas à organização da Conferência Estadual 

de Educação do Ceará, também será uma preocupação dos estudos no presente 

capítulo. O estudo dos documentos e registros oriundos da constituição, organização 

e atuação do FEE será realizado sob a égide do que Santos (2010) define como 

exercício de reciprocidade concreta entre o Estado e a sociedade. O objetivo é 

perceber as condições de possibilidade para garantir um campo de experimentação 

institucional democrática com foco em questões como a garantia de “padrões 

mínimos de inclusão que tornem possível a cidadania activa necessária a monitorar, 

acompanhar e avaliar o desempenho dos projetos alternativos”. (SANTOS, 2010, p. 

375).  
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Na presente tese, o foco é o direito à educação de qualidade socialmente 

referenciada, sob a perspectiva das experiências elencadas nos fóruns, conferências 

e planos inerentes à política educacional nacional. No caso da educação nacional, 

tratar de experimentação democrática é compreender uma dimensão da cidadania 

que deve se movimentar para a garantia de padrões mínimos de oportunidades 

educacionais. A ampliação das oportunidades e da qualidade são dois referenciais 

para a democratização da educação como direito social e mecanismo de efetivação 

da cidadania.  

É preciso definir em matéria educacional, a partir da perspectiva da 

cidadania ativa e de uma democracia de cidadãos (PNUD, 2004, p.02), o 

acompanhamento, monitoramento e avaliação do desempenho de diferentes 

propostas de institucionalidade democrática. Com ampliação da participação e da 

representação política balizada por um lastro social.          

3.1 A INSTITUIÇÃO DO FEE NO ÂMBITO DA DEFINIÇÃO DO FNE 

O FEE foi instituído formalmente por portaria normativa do poder 

executivo do Estado do Ceará, publicada no Diário Oficial do estado em 07 de maio 

de 2012. A definição formal se coaduna com um esforço político nacional 

empreendido pelo governo federal na definição do Fórum Nacional de Educação – 

FNE e buscou a garantia de uma articulação sistêmica da política educacional. 

A portaria normativa No. 0286/2012 que instituiu o FEE evidencia uma 

orientação política nacional ao estabelecer sua definição sendo projetada enquanto 

extensão em nível estadual das funções do fórum nacional. O fórum estadual foi 

instituído como instância de caráter permanente no âmbito da estrutura do poder 

executivo estadual, mais precisamente da Secretaria da Educação Básica do Estado 

do Ceará (SEDUC). 

O lançamento oficial do fórum ocorreu na Assembleia Legislativa do 

Estado do Ceará (AL), em 28 de maio de 2012. A atividade contou com a presença 

do então coordenador geral do FNE, Francisco das Chagas Fernandes - MEC.  

Na ocasião e articulado ao seu lançamento, o fórum organizou um 

seminário sobre o Plano Nacional de Educação, à época PL 8.035/2010, em 

tramitação no Congresso Nacional, proferida pelos membros do FNE, Francisco das 

Chagas Fernandes – MEC e Daniel Cara – Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação. 
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No Ceará, o FEE foi “lançado” no parlamento estadual, com apoio e 

presença governamental, além da ampla participação das representações dos 

movimentos e organizações sociais que passaram a compô-lo. 

Figura 1 - Lançamento do Fórum Estadual de Educação do Ceará (Maio/2012). 

  

Fonte: (FEE, 2012). 

 

A atividade política contou com a participação direta dos cidadãos 

portadores do direito à educação, por meio dos segmentos que compõem o que se 

pode definir como comunidade escolar, no caso, estudantes, trabalhadores em 

educação e outros segmentos que participaram do debate. 

Na época uma das principais bandeiras de luta, fruto de deliberação da 

CONAE 2010, consenso entre os membros do FEE e ponto de mobilização nacional 

no FNE, era a definição da meta de financiamento da educação no patamar de 10% 

do PIB incluída em Lei Federal no novo PNE.   

O proposto caráter permanente do FEE e a sua inserção na estrutura 

governamental vigente revelam uma dimensão aberta e controversa do mesmo no 

âmbito de sua definição e compreensão por parte dos membros do fórum em seus 

debates cotidianos. 

Nos registros das reuniões e encontros que debateram os temas da 

definição, identidade e atribuições do fórum no estado do Ceará, muitas questões 

sobre o papel dos governos municipais, estadual e federal, considerando seu 

funcionamento e fortalecimento, foram suscitadas, principalmente a partir de 

elementos como as condições estruturais de funcionamento, autonomia 

organizativa, agenda e apoio nas mobilizações e difusão das pautas e ações do 

fórum. Nas reuniões do FEE, a SEDUC e outras instâncias governamentais e 
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estatais foram continuamente acionadas sobre as condições estruturais e políticas 

de funcionamento do fórum.       

Um dos debates mais constantes e, ainda indefinidos, ao longo da 

existência do fórum, no período estudado, foi exatamente a consolidação da sua 

identidade social e institucional, principalmente a definição das fronteiras para sua 

atuação e o seu marco normativo, ainda sem previsão legal específica definida em 

lei estadual. Com isso, nos debates, afloraram questões do tipo: como definir os 

limites e as possibilidades da autonomia do fórum ante sua instituição e composição 

como órgão que compõe a estrutura governamental? Esta foi uma questão aberta 

nos debates, reuniões e atividades de formação.   

Uma das atividades realizadas pelo FEE, no segundo semestre de 2014, 

foi a realização de um seminário estadual para debater temas vinculados ao seu 

papel político e organização administrativa no âmbito das definições do SNE, além 

das condições para a autonomia financeira do mesmo na perspectiva da sua 

construção como órgão da estrutura governamental. 

Nesse sentido, uma das questões que provocam mais controvérsias entre 

os membros do FEE é a sua inserção na estrutura governamental. O que de fato 

significa esta dimensão dos atuais fóruns de educação? Como é possível mensurar 

sua autonomia no âmbito da estrutura do Estado? Como deve ser seu 

funcionamento administrativo e financeiro considerando a estrutura governamental?  

Tais questões foram suscitadas em diversas ocasiões, direta ou 

indiretamente, nas reuniões do fórum no Ceará. Compreendemos que tais questões 

nos levam a refletir sob a perspectiva da definição do Estado capitalista, da 

cidadania e da democracia no Brasil e na América Latina no século XXI.        

As discussões sobre essas questões ainda carecem de 

encaminhamentos mais objetivos, inclusive no âmbito nacional. No início do primeiro 

semestre de 2014, o coordenador da Comissão Especial de Sistematização e 

Monitoramento do FNE, representante do MEC, Arlindo Cavalcante de Queiroz, em 

entrevista ao site de olho nos planos, defendeu que o fórum “consagre sua 

independência e autonomia como órgão de Estado”,  

A Conae e o FNE influenciaram, também, de alguma forma, em 
outras medidas tanto legislativas quanto administrativas, por 
exemplo: na política de cotas, na aprovação de parte dos recursos do 
pré-sal para a educação, na reestruturação do MEC com a criação 
da Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino (SASE) e da 
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Secretaria de Regulação e Supervisão do Ensino Superior (SERES). 
Já o MEC, ficou responsável por viabilizar todo o apoio administrativo 
e financeiro ao Fórum, que ainda não possui uma rubrica 
orçamentária própria, sendo custeado pela própria secretaria 
executiva do ministério. Essa situação precisa se alterar para que o 
Fórum seja um órgão vinculado ao MEC, mas que seja autônomo – 
órgão de Estado – e que tenha orçamento próprio. É fundamental 
que o Fórum nacional – e os fóruns estaduais, municipais e do 
Distrito Federal correspondentes – consagrem sua independência, 
sua autonomia como órgão do Estado e que tenham rubricas 
próprias não só para fazer o monitoramento das políticas públicas, no 
sentido de efetivar as deliberações da Conae, mas também para 
custear a própria realização da conferência. (QUEIROZ, 2014, p.04).       

Na opinião do membro do FNE e representante do MEC, a perspectiva da 

independência e da autonomia dos fóruns de educação está diretamente 

relacionada com a sua definição como órgão de Estado, embora seja necessário 

considerar sempre a ressalva da natureza estatal capitalista e dos marcos sociais 

estabelecidos em tal realidade.  

A experiência acumulada pelos fóruns e conferências de educação até o 

momento, bem como sua projeção nas pautas de lutas dos movimentos organizados 

da sociedade, ao defender mais participação social e popular no ciclo das políticas 

públicas, desde meados dos anos 1970, evidencia sua relevância no fortalecimento 

da participação cidadã na construção da política educacional.  

Vale salientar que, na medida em que tais experiências avançam, por 

exemplo na previsão legal dos fóruns e conferências no PNE, novos debates surgem 

à luz da consolidação dessas iniciativas de construção da referência social na 

política educacional, no sentido de uma definição mais consolidada na legislação 

nacional ou até mesmo de resistências por parte de setores mais conservadores da 

sociedade que rejeitam tais iniciativas.  

Situações como o adiamento da etapa nacional da segunda edição da 

CONAE, do primeiro para o segundo semestre de 2014, por decisão administrativa e 

unilateral do MEC, trazem à tona o debate sobre os limites e as possibilidades dos 

fóruns de educação como instâncias responsáveis pela concepção, coordenação e 

efetivação das conferências de educação.        

O fato é que a existência desse debate está diretamente relacionada com 

o caráter que os fóruns e as conferências de educação possuem, ao propor uma 

articulação entre os governos, movimentos organizados da sociedade e cidadãos na 

gestão das políticas públicas, mais precisamente da política educacional. É 
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exatamente no esteio desse debate que o FEE surge como parte de uma dinâmica 

sistêmica gestada nacionalmente pelas propostas deliberadas na primeira edição da 

CONAE. A portaria normativa que o instituiu deixa esta proposta claramente definida 

ao destacar, 

[...] Considerando a portaria MEC nº 1407 de 14/12/2010, que 
instituiu o FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO – FNE, com fulcro no 
artigo 206, incisos VI e VII da Constituição Federal e no artigo 3º, 
incisos VIII e IX da lei 9394/96; considerando, finalmente, o PL 
8035/2010 – PNE, que propõe o Plano Nacional de Educação para o 
decênio 2011-2020, RESOLVEM: Art. 1º, Instituir, no âmbito de 
suas estruturas, o FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – FEE, 
em caráter permanente, como extensão, em nível estadual, do 
Fórum Nacional de Educação – FNE. (GOVERNO DO ESTADO DO 
CEARÁ, 2012, p. 12). 

A portaria que instituiu o FEE vislumbra três eixos institucionais relevantes 

para definir sua existência: primeiro a sua inserção na política nacional estabelecida 

a partir da criação do FNE; segundo o debate sobre a tramitação do PNE no 

Congresso Nacional e sua relação direta com as diretrizes deliberadas na CONAE 

2010; e terceiro o atual marco normativo da educação nacional que versa sobre sua 

gestão democrática, com destaque para o capítulo da educação na Constituição 

Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.  

O FEE foi definido com caráter similar ao FNE compôs a estrutura 

governamental no âmbito estadual. Um dos seus grandes desafios é consolidar no 

âmbito da mobilização social dos movimentos que compõem sua existência, além 

disso, no âmbito institucional, sua previsão em lei, a princípio no Plano Estadual de 

Educação (PEE).  

O fórum foi composto por representações de diversos movimentos, 

órgãos e organizações do Estado e da sociedade. A primeira coordenação do FEE 

ficou a cargo da representação da SEDUC. 

No segundo semestre de 2014, o FEE passou a ser coordenado por uma 

representação da sociedade civil, no caso pela representação do Fórum EJA-CE. O 

princípio da alternância entre as representações governamentais e sociais 

prevaleceu no âmbito do debate sucessório da coordenação do fórum.  

A portaria normativa 0286/2012 definiu que a primeira iniciativa do FEE, 

como parte de sua autonomia normativa, deveria ser a proposição e aprovação do 
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seu regimento interno para prever questões como sua organização interna, 

atribuições e inclusão de novos membros no fórum.  

As primeiras representações que compuseram o FEE foram definidas na 

portaria que o instituiu, esta seguiu as diretrizes estabelecidas pelo FNE e 

vislumbrou a inclusão de representações com organização, história e militância 

vinculadas direta ou indiretamente aos mais relevantes temas educacionais. O artigo 

24 do regimento interno do fórum define que a participação no mesmo não será 

remunerada, mas considerada de relevante interesse público.   

A organização, funcionamento, atribuições e composição do FEE foram 

definidas no seu regimento interno. Este documento foi formulado e aprovado por 

deliberação dos próprios membros do fórum. As definições existentes no regimento 

são claramente articuladas com a projeção nacional a partir do FNE. 

O regimento interno definiu as atribuições precípuas do fórum no âmbito 

estadual. A primeira delas é garantir a participação da sociedade na construção da 

política educacional estadual e nacional.  

Concomitante a isso, promover a existência perene das etapas municipais 

e estadual das edições da CONAE no estado do Ceará. Inclusive com apoio técnico 

para as ações nos 184 municípios cearenses, zelando pela necessária articulação 

nacional das conferências municipais e estadual de educação.  

Por fim, articular-se com o Parlamento estadual e federal para garantir 

que a sociedade possa acompanhar e propor de forma contínua mudanças no 

marco normativo da política educacional no país. Criar condições favoráveis para a 

ampliação dos marcos da representatividade social nos trabalhos legislativos em 

matéria educacional. 

O artigo 9º do regimento interno reafirma a perspectiva do caráter 

permanente do FEE e prevê a existência de reuniões ordinárias a cada bimestre e 

extraordinariamente por convocação da coordenação e/ou requerimento da maioria 

dos membros.    

O funcionamento do fórum estadual é vislumbrado em articulação vertical 

com o FNE e os fóruns municipais, prevendo que os últimos sejam organizados sob 

as “orientações e procedimentos” (Art. 8º) do FEE. Um dos grandes desafios do 

fórum estadual é atuar no processo de constituição dos fóruns municipais de 

educação com estrutura necessária para sua existência.  
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O regimento do FEE define sua ligação administrativa com a SEDUC, 

esta deve garantir também apoio técnico para o mesmo. As edições das 

conferências estaduais de educação que devem ser coordenadas pelo FEE, são 

igualmente vinculadas administrativamente a secretaria da educação básica. 

Essa relação “administrativa e técnica” entre o FEE e a SEDUC carece de 

definições mais objetivas sobre a forma como o apoio deve ser efetivado. É preciso 

ampliar o debate sobre a regulamentação desta vinculação prevista no regimento do 

fórum, este tem sido um dos principais debates inerentes a sua existência desde sua 

instituição.  

O diálogo, a deliberação e a busca constante de unidade são referenciais 

estruturais propostos para o funcionamento do fórum. A previsão do regimento é que 

os temas sejam debatidos com a maximização do diálogo e das oportunidades de 

intervenção dos seus membros. As decisões mediante votação são previstas apenas 

nos casos de ausência do consenso. 

Na definição das instâncias permanentes do FEE, a plenária geral 

prevalece como sua instância máxima e deliberativa. Esta possui ainda como 

prerrogativa propor a criação de grupos de trabalho provisórios para atuar em 

determinadas ações ou temas relevantes ante as atribuições do fórum.  

Existe uma coordenação-geral eleita pelos representantes na plenária, em 

reunião convocada para este fim. O mandato se estende por um ano podendo ser 

renovado por igual período.  

A coordenação-geral deve convocar e coordenar as reuniões, bem como 

elaborar sua pauta acatando propostas das representações do fórum, produzir atas 

das reuniões e submetê-las a aprovação da plenária, além de promover os devidos 

encaminhamentos para as deliberações da plenária. 

Na estrutura de funcionamento do FEE, existem ainda a secretaria-

executiva e as comissões permanentes. A primeira atua na promoção do apoio 

técnico-administrativo, planejamento, coordenação e orientação da execução das 

atividades, publicidade das deliberações, acompanhamento e processamento de 

dados estratégicos da política educacional do Estado do Ceará. 

Existem duas comissões permanentes previstas no regimento do FEE. A 

comissão de Monitoramento e Sistematização e a comissão de Mobilização e 

Divulgação. Ambas cumprem funções estratégicas para promover as atribuições e 

garantir a identidade do fórum como eixos do seu desenho institucional.  
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A comissão de Monitoramento e Sistematização define a perspectiva de 

consolidar as deliberações da CONAE por meio do acompanhamento dos devidos 

encaminhamentos das questões aprovadas no documento final das conferências.  

Cabe ainda a comissão, promover o controle social na implementação, 

avaliação e revisão dos planos de educação. São suas atribuições: desenvolver 

debates, sistematizar propostas, fortalecer a transparência e o diálogo social no 

âmbito da política educacional, acompanhar indicadores da qualidade e da equidade 

educacionais, além de atuar na elaboração e revisão de publicações do fórum. 

A comissão de Mobilização e Divulgação define a perspectiva de garantir 

o apoio aos municípios cearenses para a organização dos fóruns e das conferências 

municipais de educação.  

Existe a previsão para articular a infraestrutura, vislumbrar apoio técnico, 

financeiro e logístico, necessários para o funcionamento do FEE e das edições da 

COEE. Promover o fortalecimento do diálogo e da mobilização social com a 

atribuição de dar publicidade às atividades dos fóruns e conferências municipais e 

estaduais.                   

A composição do fórum revela um pouco da sua concepção como 

instância que deve articular instâncias de Estado e movimentos organizados da 

sociedade, com o intuito de pautar a participação da sociedade no ciclo das políticas 

públicas educacionais.  

Os órgãos públicos, entidades e movimentos do Estado e da sociedade 

que compõem o FEE expressam uma pluralidade de representações, desde o 

governo e o parlamento, chegando às universidades, sindicatos e movimentos 

sociais das mais variadas matizes.    

Os primeiros representantes que compuseram o FEE foram indicados 

pela SEDUC em consonância com a composição nacional do FNE e mediante 

consulta prévia para inclusão dos mesmos na portaria normativa que instituiu o 

fórum. Após a aprovação do seu regimento interno, ocorreu a regulamentação para 

a inclusão de novos membros na composição do fórum. 

O pleno do FEE pode aprovar a inclusão de novos membros na sua 

composição, ao observar três requisitos básicos: o reconhecimento público da 

organização, sua abrangência estadual e o tempo de existência mínimo de três 

anos.  
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Tais requisitos vislumbram uma preocupação com a legitimidade 

democrática das representações que compõem o fórum, principalmente a partir do 

seu caráter institucional e da densidade da sua representatividade social. 

Os membros do fórum devem participar das suas reuniões e possuem 

direito a voz e voto. Segundo o artigo 9º do regimento, as reuniões devem ocorrer 

com pelo menos 50% dos membros em primeira chamada e 25% em segunda 

convocação. Em sua atuação, os membros podem sugerir e debater temas 

relevantes para a educação nacional. Devem deliberar sobre a definição das ações, 

a formulação de documentos políticos e a composição das instâncias do fórum. 

No ano de 2013, os membros do fórum revisaram e aprovaram algumas 

modificações no seu regimento. Uma das questões mais debatidas foi a elevada 

evasão de uma parcela significativa das representações do fórum nas suas 

atividades regulares. Algo que poderia comprometer a capacidade política, o 

funcionamento e a legitimidade do fórum ante a perspectiva da sua 

representatividade social. A assiduidade das suas diversas representações nas 

atividades regulares é um pressuposto básico para garantir a capacidade de mediar 

os diálogos necessários com a sociedade e as instâncias do Estado. O potencial 

político do FEE em estabelecer mediações com o parlamento e o poder executivo no 

âmbito do ciclo das políticas públicas está diretamente relacionado com o apoio 

político das representações que o compõe. 

A participação social institucionalizada numa instância que compõe a 

estrutura do governo do estado deve ser pautada pela perspectiva da ampliação da 

representatividade social como eixo da democratização do Estado.  

Nesse sentido, a avaliação da inserção e participação de fato das 

organizações e movimentos sociais no fórum, assim como o nível de compromisso 

dos órgãos governamentais e estatais com o seu funcionamento e potencialização 

da sua capacidade política, são questões essenciais para sua eficiência, eficácia e 

efetividade. 

O conteúdo e a capacidade política de iniciativas como os fóruns de 

educação estão diretamente relacionado com a participação social que deve compor 

sua existência. Apenas mediante o processo de participação política das diversas 

organizações que o compõe, é possível pensar na qualificação do debate, 

intervenção pública e potencial de representatividade social.  
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Nesse sentido, como requisito para ampliar a democratização do FEE, a 

reformulação do seu regimento incluiu, no artigo 14, a necessidade da justificativa 

por escrito da ausência do representante nas reuniões. Foi definido o limite de duas 

ausências seguidas e três intercaladas sem a devida justificativa para a manutenção 

da representação na sua composição, caso contrário o órgão, entidade ou 

movimento será notificado para modificar o representante. Vale ressaltar que 

durante o período em estudo na presente tese, nenhum membro foi excluído, 

embora muitos se enquadrassem nessa previsão regimental. Porém algumas 

notificações foram enviadas para os membros, sem o retorno e encaminhamentos 

necessários no sentido da efetivação do regimento.   

Desde sua instituição o fórum passou por um processo de composição 

que envolveu uma primeira reunião de apresentação e adesão ocorrida em 

novembro de 2011. Nesse primeiro momento, 16 entidades assinaram a adesão e 

definiram seu interesse em participar. A coordenação desses primeiros 

procedimentos que instituíram o FEE ficou a cargo das representações do Conselho 

dos Reitores das Universidades Cearenses – CRUC e da Secretaria da Educação 

Básica do Estado do Ceará – SEDUC. 

Em dezembro de 2011, ocorreu uma segunda reunião, quando foram 

incluídas outras 30 representações sob dois critérios básicos. O primeiro foi a 

composição nacional do FNE e o segundo, um levantamento realizado pela SEDUC 

das organizações estaduais com atuação no campo educacional. No ato formal de 

instituição do FEE, por portaria normativa, foram incluídas 50 representações de 

órgãos públicos, movimentos e organizações sociais com atuação relevante na 

militância da política educacional do estado do Ceará.     

Após a definição dos critérios de inclusão de novas representações, 

conforme regimento interno do fórum, desde o último bimestre de 2014, conforme 

frequência da sua última reunião ordinária ocorrida em 15/12/2014, sua composição 

formal era de 61 órgãos públicos, entidades e movimentos sociais.              

Os órgãos públicos, entidades e movimentos sociais, devem ser 

representativos da sociedade em matéria educacional ou compor a representação 

dos segmentos representativos da educação. Conforme define o regimento no seu 

artigo 4º, 
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§ 1º. São considerados segmentos da educação: estudantes; 
pais/mães/responsáveis de estudantes; professores e demais 
profissionais e gestores escolares e educacionais. 
§ 2º. São consideradas categorias representativas dos setores da 
sociedade as/os: 
I – Centrais Sindicais e Federações dos Trabalhadores; 
II – Federação dos Empresários e Sistema S; 
III – Movimentos em Defesa da Educação; 
IV – Movimentos de Afirmação da Diversidade; 
V – Comunidade Científica; 
VI – Entidades de Estudos e Pesquisa em Educação; 
VII – Órgãos de Fiscalização e de Controle Interno e Social. 
VIII – Movimento Estudantil. 
IX - Conselho Estadual de Educação   
X - Parlamentares cearenses da Assembleia Legislativa do Estado 
do Ceará e do Congresso Nacional. (FEE, 2013, p.04). 

         

Existe uma definição expressa no regimento do FEE dos segmentos 

representativos da sociedade. Foi definida, como pressuposto inicial, uma 

perspectiva ampla da representatividade social para compor a representação política 

definida para o fórum. No âmbito dos marcos da sociedade capitalista, o caráter 

classista fora evidenciado a partir da definição inicial, incisos I e II, da representação 

dos trabalhadores através do movimento sindical e a representação dos 

empresários. No horizonte da diversidade, compôs-se uma dimensão pluralista tão 

cara à democracia contemporânea, bem como existe a perspectiva das 

representações vinculadas aos diversos movimentos em defesa da educação e suas 

respectivas bandeiras temáticas.  

No caso, existem aqueles vinculados às múltiplas dimensões da 

diversidade, tais como étnico-racial e de gênero, a comunidade científica, acadêmica 

e de pesquisa na área educacional, além do movimento estudantil. Na perspectiva 

do Estado, existem três níveis básicos na composição prevista no FEE. Os órgãos 

de fiscalização e controle, com destaque para o ministério público. Os conselhos de 

políticas públicas, no caso da educação estadual do Ceará com caráter normativo. 

A representação governamental, com representantes das secretarias da 

educação básica, da ciência e tecnologia, das secretarias municipais de educação e 

do poder executivo municipal dos municípios cearenses. A representação 

parlamentar do estado do Ceará, com representantes da bancada federal da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal e da comissão de educação da 

Assembleia Legislativa. Os fóruns de educação compõem um debate relevante 

sobre a necessidade da democratização do Estado e da sociedade capitalistas. Uma 
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dinâmica permeada de contradições, com foco numa articulação política e social que 

deve priorizar a garantia da efetivação do direito à educação, de forma universal 

como elemento da igualdade e, ao mesmo tempo, reconhecer o caráter plural das 

diferentes demandas, agendas temáticas e lutas oriundas da sociedade. 

O desenho institucional das conferências de educação pressupõe os 

fóruns como instância privilegiada da participação social nos planos de educação. 

As conferências e o planejamento decenal da educação devem ser os eixos 

articuladores da sua atuação. Compreendemos que os representantes que 

compõem os fóruns devem atuar no sentido de fortalecer a legitimidade democrática 

e a maximização da capacidade inclusiva dos processos político-públicos. Ambas 

devem ser permeadas fundamentalmente pela elaboração participativa e cidadã dos 

planos de educação.  

Numa dinâmica que precisa articular a participação popular oriunda das 

conferências de educação, com as agendas do parlamento, em que os planos se 

tornam matéria legislativa, e do executivo, em que os planos se tornam políticas 

públicas. É preciso conciliar a participação e a representação política da sociedade 

no horizonte do princípio constitucional da gestão democrática da educação 

nacional, garantindo mecanismos institucionais e articulação social para tal 

empreitada. 

Além disso, faz-se necessário compreender a contínua ampliação da 

participação popular como elemento central na estratégia democrática de ampliação 

dos direitos nos marcos do Estado capitalista.  

A contínua ampliação da capacidade inclusiva nos processos em curso 

define um elemento crucial para sua efetividade, pois numa sociedade cindida em 

classes sociais, o empoderamento da organização e intervenção popular é central, 

para fazer avançar as demandas sociais pela qualidade socialmente referenciada do 

direito à educação.          

3.2 A COMPOSIÇÃO DO FEE E SEU POTENCIAL DE REPRESENTATIVIDADE 
SOCIAL E POLÍTICA 

A representação política existente atualmente nos fóruns de educação 

evidencia uma preocupação desde sua concepção, com o fortalecimento da 

participação social na gestão das políticas públicas em matéria educacional. Um 
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processo construído a partir de organizações e movimentos sociais que representam 

de alguma forma os anseios e pautas da sociedade.   

A existência contínua da articulação das conferências e planos de 

educação, desde o âmbito local, nos municípios até o nacional em articulação 

sistêmica é o cerne da existência dos fóruns.    

O atual PNE – Lei 13.005/2014 tramitou nas duas casas legislativas, em 

diversos momentos contou com atuação do FNE, em articulação com os fóruns 

locais e suas respectivas mobilizações/intervenções, e foram construídas atividades 

como as audiências públicas do legislativo ou proposição de emendas para 

aprimorar a legislação.  

As mobilizações e ações foram definidas a partir dos diversos temas, 

demandas e pautas dos movimentos e organizações que compunham os fóruns e de 

forma unificada em temas mais amplos com a definição do Sistema Nacional de 

Educação ou a ampliação do financiamento da educação nacional.  

O grande objetivo foi estabelecer uma dinâmica de mobilização e 

intervenção social contínua no processo legislativo, com foco na ampliação da sua 

representatividade e controle social. Nesse sentido, as representações das 

organizações que compõem os fóruns de educação em grande parte possuem 

atuação nacional. Devem assumir um relevante papel no esforço de mobilizar a 

população para acompanhar os debates e intervir nas instâncias tradicionais da 

democracia representativa.  

Compreendemos que o debate sobre a relação entre a participação e a 

representação política no âmbito do FEE, ante o desenho institucional que envolve 

as conferências e planos de educação, deve considerar de forma decisiva a 

composição do fórum. Esta revela alguns elementos significativos do potencial de 

atuação do mesmo na perspectiva da sua capacidade inclusiva e legitimidade 

democrática. 

No período estudado o FEE possuía uma composição com 61 

representações de órgãos públicos, entidades e movimentos sociais. Tal 

composição propõe a definição de uma ampla e plural representação da sociedade 

civil, guardadas sua heterogeneidade organizativa, ideológica e de agenda política, 

na construção do fórum.  

Define a inserção de instâncias do Estado e dos governos com 

representações do executivo, legislativo e judiciário, além de considerar a 
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composição nacional do FNE como um requisito estrutural da sua composição no 

âmbito local.        

A perspectiva dos segmentos diretamente relacionados ao cotidiano 

escolar está contemplada na composição do FEE, principalmente quando se 

consideram as múltiplas identidades que atualmente se estabelecem nas escolas. 

Por exemplo, os trabalhadores em educação estão representados no fórum pelo 

movimento sindical da educação.  

Existem ainda as representações que podemos definir como transversais 

em matéria educacional como a Coordenadoria de Políticas Públicas para Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBTT/GRAB) e o movimento negro 

organizado, ambos não estão diretamente relacionados aos segmentos da 

educação. No entanto, tratam temáticas relacionadas aos direitos humanos, sendo 

muito relevante ao cotidiano das escolas e outras instituições educativas. 

No quadro abaixo, apresentamos a composição do FEE, a partir do 

quantitativo das organizações por segmentos da educação e\ou oriundos da 

sociedade civil organizada. Além das instituições estatais, como o Ministério Público 

e a Câmara Federal – Representação da Bancada Cearense, com dois deputados 

federais, participando pelo poder legislativo federal. 

 
Quadro 5- Composição do FEE: (SOCIEDADE CIVIL) 

ENTIDADE: QUANT.: SEGMENTO/REPRESENTAÇÃO 

Movimento Estudantil. 04 entidades. Estudantes secundaristas e universitários. 

Organizações de Profissionais da 
Educação. 

02 entidades. Profissionais da Educação. 

Entidades Sindicais da Educação. 05 entidades. Profissionais da Educação. 

Entidades Sindicais 05 entidades. Sociedade Civil Organizada 

Redes e Mov. Sociais. 15 entidades. Sociedade Civil Organizada. 

Acadêmicas\Universitárias. 10 entidades. Sociedade Civil Organizada. 

Gestão da Educação. 03 entidades. Associações de Gestores da Educação. 

Patronais/Iniciativa Privada. 05 entidades. Iniciativa Privada. 

Fonte: (FEE-CE, 2014). 

Quadro 6 - Composição do FEE (Instituições Estatais) 

INSTITUIÇÃO: QUANTITATIVO: 

Legislativo  03 instituições. 

Executivo 05 instituições. 

Judiciário 01 instituição. 

Conselhos 01 instituições. 

Ministério Público 01 instituição. 

Nações Unidas - UNICEF 01 instituição. 

Fonte: (FEE-CE, 2014) 
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Desde o seu surgimento, o FEE possui uma representação sócio-política 

ampla, tanto do Estado como da sociedade civil. Esta amplitude vislumbra uma 

capacidade política em potencial para influenciar nos processos que lhe são próprios 

em matéria educacional.  

Consideramos que a representatividade social e Estatal expressa na 

composição do FEE deve ser considerada a partir de uma análise crítica sobre sua 

densidade social e institucional. É preciso ponderar alguns indicadores que 

evidenciem, por exemplo, sua inserção na sociedade, capacidade inclusiva para 

fortalecer a participação popular e legitimidade democrática para intervir na tomada 

de decisões estatais e governamentais. 

No caso da capacidade inclusiva, as mobilizações de rua, debates e 

seminários públicos, reuniões de organização dos fóruns municipais, concepção e 

divulgação de notas públicas nas escolas e outros espaços públicos são exemplos 

de inciativas que visam o envolvimento da sociedade de uma forma geral no 

processo de participação política inerente ao fórum.  

O principal processo político-público, com foco na capacidade inclusiva, é 

exatamente a concepção, organização e coordenação das edições da CONAE, 

segundo a lei 13.005/2014, as conferências devem ocorrer a cada quatro anos, 

sempre precedidas de etapas municipais e estaduais.   

No próximo capítulo da presente tese, vamos analisar a experiência 

política do FEE na construção das conferências municipais e estadual de educação 

do Ceará no ano de 2013. Avaliar a capacidade inclusiva e a legitimidade 

democrática dessa experiência política conduzida pelo fórum estadual com foco na 

construção da referência social da educação nacional. Nessa perspectiva, algumas 

contradições são imediatamente evidentes no cotidiano do FEE. Existem duas 

marcantes, a primeira está relacionada à composição da coordenação do fórum.  

A ausência de dotação orçamentária específica para sua manutenção e 

as limitações dos representantes dos movimentos e instituições da sociedade civil 

para dedicação cotidiana, tem sido um dos maiores entraves para a manutenção do 

fórum e suas ações precípuas. A participação do governo do estado, na figura da 

SEDUC, torna-se fundamental para a existência do fórum, seja na garantia de 

estrutura para sua secretaria executiva ou na realização das atividades, 

considerando a necessidade de mobilização estadual, estrutura para os eventos e 

outros encaminhamentos. 
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Vale salientar que a presença governamental no fórum amplia a 

legitimidade democrática do mesmo, haja vista que os governos são submetidos ao 

crivo eleitoral periódico, porém, no caso do fórum do Ceará, gerou muitas 

controvérsias com os demais representantes da sociedade civil.  

Em dois casos emblemáticos, é possível exemplificar alguns conflitos 

existentes: o primeiro foi a definição da agenda do fórum no período, em algumas 

situações a SEDUC tentou mediar a submissão das suas atividades e reuniões as 

necessidades administrativas de governo; o segundo foi a estrutura de 

funcionamento do fórum, com a saída da representação governamental da sua 

coordenação, a assessoria existente foi num primeiro momento retirada, exigindo 

uma mobilização no sentido de garantir a manutenção da mesma.      

Nesse sentido, a representação da SEDUC assumiu a primeira 

coordenação do fórum por força da portaria normativa que o instituiu. Findo seu 

mandato, a maioria dos representantes da sociedade civil apresentava uma 

tendência a apoiar a manutenção da SEDUC (Estado/governo estadual), 

principalmente por sua capacidade de dedicação e assessoria técnica, além da 

capilaridade e estrutura em todas as regiões do estado do Ceará. 

Após o mandato da representação da SEDUC, foi eleita uma nova 

coordenação com mais uma organização de Estado, no caso o representante dos 

conselhos municipais de educação do Ceará – UNCME que atuou na condução dos 

trabalhos vinculados a realização da segunda edição da Conferência Estadual de 

Educação do Ceará – COEE, realizada em 2013. No primeiro semestre de 2014, o 

FEE passou a ser coordenado por representação dos movimentos sociais. O Fórum 

em defesa da Educação de Jovens e Adultos – EJA, assumiu sua coordenação.  

Pela primeira vez desde 2012, uma representação da sociedade civil 

assumiu a coordenação do FEE. Um dos seus grandes desafios foi fortalecer a 

organização interna com garantias de apoio institucional do governo do Estado. O 

grande objetivo foi possibilitar a existência cotidiana do fórum, em questões como 

financiamento, assessoria técnica e estrutura para a realização de pesquisas 

educacionais, controle social das políticas públicas e mobilização estadual para suas 

ações.        

Diante do papel protagonista exercido pelo poder executivo estadual na 

coordenação do FEE, por dois mandados, aflorou a questão sobre possíveis tensões 

entre as condições para o seu funcionamento administrativo e político e os níveis de 
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sua dependência como instância de fortalecimento da participação política da 

sociedade em relação aos interesses e agenda do governo estadual.   

A baixa frequência dos órgãos, entidades e movimentos sociais nas 

reuniões e atividades do fórum, tem sido outra contradição na existência do fórum. 

Segundo o seu regimento, existem reuniões ordinárias e extraordinárias, foi 

aprovado pelo pleno que as primeiras ocorreriam na última sexta-feira de cada mês, 

portanto as reuniões ordinárias possuem uma periodicidade bimestral. Nos registros 

de frequência das reuniões do FEE, apenas uma média de 40% das representações, 

pouco mais de 20 organizações possuem frequência regular. Isto significa que essas 

representações possuem frequência superior a 50% nas reuniões e atividades do 

fórum. 

A questão da frequência regular no fórum influencia diretamente na 

capacidade política e na qualidade dos processos político-públicos que devem 

definir a inserção das deliberações das conferências de educação na construção dos 

planos de educação. Além do seu potencial para intermediar esta dinâmica sob o 

referencial da participação popular.  

Nesse sentido, ao considerar o papel articulador dos fóruns de educação 

na definição do desenho institucional da construção da referência social da política 

educacional nacional, propomos analisar o perfil social e político da composição do 

FEE no Ceará, considerando três capacidades básicas. 

A primeira é a sua capacidade de articulação e intervenção nacional, 

considerando até que ponto as organizações possuem ressonância para definir uma 

pauta e lutas nacionais; a segunda é a capacidade de mobilização local e nacional 

ante os diversos temas que compõe a agenda da educação; e a terceira é a 

capacidade de construção de uma agenda de interesse da organização que compõe 

o fórum e sua densidade social e política para fortalecê-la. 

Vamos considerar as representações do FEE a partir de dois critérios, 

primeiro os eixos organizativos que definimos para favorecer a análise em bloco das 

representações elencadas na tabela de composição do fórum apresentada 

anteriormente. Por eixos organizativos entenda-se no âmbito da sociedade civil: 

movimento estudantil, associações profissionais, entidades sindicais, redes e 

movimentos sociais, organizações acadêmicas e universitárias, organizações de 

gestores da educação, organizações patronais e da iniciativa privada da educação. 
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Já no âmbito do Estado, as representações do legislativo, executivo, judiciário, 

ministério público e dos conselhos. 

O critério da participação mínima das representações nas reuniões do 

fórum será considerado no levantamento de dados sobre as organizações. Num 

panorama amplo a média de participação das representações do fórum, 

considerando a frequência nas suas reuniões, tem sido inferior a 50%. A maior 

participação das representações nas atividades do FEE, principalmente em suas 

reuniões ordinárias, será um critério para avaliação da inserção na sua dinâmica, 

considerando os eixos organizativos elencados.  

Outro critério será a capacidade de formulação e construção de agenda 

política das representações. Importa, assim, compreender quais são as principais 

bandeiras de luta de cada representação e sua densidade organizativa nos âmbitos 

estadual e nacional para pautar o debate político educacional.    

O foco central é mensurar a consistência da representação e da 

participação política na organização interna do FEE. É preciso ponderar este 

elemento como essencial na definição da sua capacidade política e reconhecimento 

social e institucional.     

Com vias a fundamentar a existência perene dos fóruns, conferências e 

planos de educação. É preciso garantir regularidade na realização das conferências 

de educação que devem deliberar sobre as diretrizes dos planos de educação e 

possibilitar sua concretude com ênfase na efetivação do direito à educação de 

qualidade sob referencia social. 

3.2.1 Composição do FEE: representações de órgãos públicos, entidades e 
movimentos sociais             

Em dezembro de 2014, o FEE era composto por 61 órgãos públicos, 

entidades, organizações e movimentos sociais. A articulação com o fórum nacional é 

estrutural na composição do fórum local, pois a perspectiva de um desdobramento 

local das organizações nacionais que compõem o FNE foi considerada na portaria 

que o concebeu.  

A primeira iniciativa de concepção e composição do FEE partiu do 

governo estadual, tal como ocorreu nacionalmente por iniciativa do governo federal. 

A inserção das primeiras organizações representativas da educação do estado do 

Ceará no fórum ocorreu em consonância com a composição nacional do FNE. Esta 
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preocupação foi salutar para a composição do fórum cearense, pois garantiu 

consistência para as representações locais, em grande parte articuladas com suas 

respectivas entidades nacionais. Desde o âmbito da interlocução entre os governos, 

federal e estadual, o primeiro exercendo de forma colaborativa (Art. 211 da CF.), o 

apoio técnico e financeiro para a instituição do fórum estadual. 

No caso da composição oriunda da sociedade civil, percebe-se que 

grande parte das entidades mais atuantes no fórum estadual ressoa uma pauta 

estratégica das suas respectivas organizações nacionais, considerando desde a 

definição da agenda política educacional até a atuação nas mobilizações e lutas.      

O regimento interno do FEE definiu um primeiro rol de prioridades para 

sua composição. Compreendeu a inclusão das representações dos segmentos que 

compõem a vida escolar e os sistemas de educação, com organizações vinculadas 

aos estudantes, famílias, profissionais da educação e gestores públicos da 

educação. 

A partir de outro viés, a composição do fórum amplia seu rol de 

preocupações ao definir uma composição ampliada de sua representação, ao 

considerar a sociedade civil, num sentido mais vasto daquele estritamente ligado 

aos sistemas de ensino. Além disso, existe a composição de representantes das 

instâncias de Estado que tenham atribuições diretas ou indiretas vinculadas s 

matérias educacionais. 

3.2.1.1 Segmento estudantes e movimento estudantil 

No caso das organizações da sociedade civil vinculadas ao segmento dos 

estudantes, existem quatro entidades do movimento estudantil que compunham o 

fórum: Casa do Estudante; Associação Cearense dos Estudantes Secundaristas 

(ACES); União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES); União Nacional dos 

Estudantes (UNE). 

As quatro organizações são articuladas entre si e mantém organização 

nacional e local, compondo o que se define como estrutura do movimento estudantil 

brasileiro18. Na definição da UNE, a estrutura do movimento estudantil brasileiro se 

integra na América Latina com a Organização Continental Latino Americana e 

Caribenha dos Estudantes (OCLAE) que congrega “todas as entidades nacionais 

                                                      
18 Ver <http://www.une.org.br/2011/09/estrutura-do-movimento-estudantil/>, acesso em 10/09/ 2014. 
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dos países”. No âmbito nacional, existe a estrutura universitária capitaneada pela 

UNE e aquela dos estudantes secundaristas organizada pela UBES. Ambas 

compõem o Fórum Nacional de Educação e o Fórum Estadual de Educação do 

Ceará, representando o movimento estudantil. No caso do FEE, existem mais duas 

representações do movimento estudantil, a ACES e a Casa do Estudante.  

A ACES foi fundada em 2008 e se define como “a entidade de máxima 

representação dos estudantes do ensino básico no Ceará. É no estado a entidade 

representativa dos estudantes reconhecida pela UBES – União Brasileira dos 

Estudantes Secundaristas”19. A Casa do Estudante do Ceará é uma instituição que 

existe há 80 anos e abriga estudantes carentes do ensino médio oriundos do interior 

do estado. Os representantes da instituição atuam no âmbito do movimento 

estudantil secundarista20.    

As quatro organizações do movimento estudantil compõem o fórum 

cearense desde sua instituição em 2012. Atuam na organização e mobilização dos 

grêmios estudantis no âmbito das escolas da educação básica, além do movimento 

estudantil universitário, onde organizam desde os Centros Acadêmicos (C.As) até os 

Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs), passando pela articulação em cada 

estado da União Estadual dos Estudantes (UEEs), findando no Conselho Nacional 

de Entidades Gerais (CONEG) e no Congresso da UNE (CONUNE).      

A pauta da agenda política do movimento estudantil nas conferências, 

fóruns e planos de educação, considerando sua atuação na construção do PNE, foi 

intensa. Em muitos casos se integra a um conjunto mais amplo de representações e 

organizações sociais. Foi o caso da pauta da destinação dos royalties do petróleo, 

com destaque para o pré-sal e o seu fundo social, para ampliar o financiamento da 

educação. O movimento estudantil defendeu a destinação de 100% dos royalties do 

petróleo para a educação. Em 2012, a UBES e a UNE em articulação com outras 

entidades lançaram uma carta aberta aos parlamentares do Congresso Nacional 

com o intuito de “reforçar e complementar” os termos dispostos na décima Nota 

Pública do FNE que tratava do tema.  

No Ceará, em abril de 2013 os movimentos estudantil e sindical que 

compõem o FEE, realizaram um grande ato reunindo mais de 2000 pessoas na 

                                                      
19 Ver <http://acesceara.blogspot.com.br>, acesso em 01/10/2014. 
20 Ver <http://www.casadoestudante.org.br/index.php/casa-do-estudante-separador/quem-somos>, 

acesso em 01/10/2014. 
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cidade de Fortaleza, capital do estado. O foco foi fortalecer o movimento nacional 

em defesa da ampliação do financiamento da educação. 

 

Figura 2 - Ato de rua no centro de Fortaleza em abril de 2013 - “100% dos royalties para a 
educação 

 

Fonte: Central Única dos Trabalhadores do Ceará, 2013. 

 

O movimento estudantil assumiu a defesa dentre outras questões, da 

destinação de 100% dos royalties oriundos da exploração do petróleo que cabem ao 

Estado e 50% do chamado fundo social do pré-sal, para o financiamento da 

educação nacional com foco no decênio que deve efetivar as 20 metas do novo 

PNE21.   

A aprovação da Lei Federal 12.858/2013 foi considerada uma vitória do 

movimento estudantil em todo o país, pois garantiu “a destinação para as áreas de 

educação e saúde de parcela da participação no resultado ou da compensação 

financeira pela exploração de petróleo e gás natural, com a finalidade de 

cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 e no art. 196 da 

Constituição Federal.” (Caput da Lei 12858/2013). 

A destinação dos novos recursos expressos em lei para o financiamento 

da educação foi articulada com outra pauta essencial dos movimentos e 

representações que compõem os fóruns e atuaram nas conferências de educação. A 

pauta da destinação do equivalente a 10% do Produto Interno Bruto – PIB para o 

financiamento da educação definida na lei 13.005/2014 do novo PNE. 

No caso da segunda edição da CONAE em 2014, a UNE assumiu o 

compromisso com a defesa do fortalecimento do FNE e da alternância da 

                                                      
21 Ver <http://www.ubes.org.br/2012/royalties-carta-aberta-aos-parlamentares-do-congresso-

nacional/>, acesso em 10/08/2014. 
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representação na sua coordenação geral. Defendeu sua compreensão de que a 

representação governamental do MEC deva ser substituída por uma representação 

da sociedade civil que compõe o fórum. 

Para a UNE, entidade que representa 7 milhões de estudantes do 
Ensino Superior brasileiro, este será o momento de fortalecer a 
relação com outros movimentos educacionais do país e com as 
dezenas de estudantes que estarão na conferência para juntos lutar 
e disputar espaço no documento final da CONAE e na organização 
de lutas pela execução do PNE. A diretora de Universidades Públicas 
da UNE e membro do Fórum Nacional de Educação, Mirelly Cardoso, 
destaca alguns pontos importantes, como consolidar a opinião de 
alternância da coordenação do Fórum Nacional de Educação – FNE. 
“Nesse primeiro mandato, quem coordena é o governo, queremos 
que no próximo seja a sociedade civil. Além de consolidar esse 
espaço do fórum como algo essencial de diálogo da sociedade civil – 
isso inclui o setor público e privado que se organizam através da 
educação- e do governo”, explicou. (UNE, 2014, p.03).     

 Para o movimento estudantil, o fortalecimento da participação social nos 

fóruns de educação, com a definição de coordenações da sociedade civil, deve ser 

pauta prioritária no âmbito da atuação das suas representações no FNE e nos 

respectivos fóruns locais.  

A alternância das representações na coordenação do FNE é uma das 

pautas evidenciadas por grande parte das organizações que o compõem. A 

perspectiva do fortalecimento da sociedade civil na construção de fóruns de 

educação “plurais e autônomos” em relação aos governos é algo debatido pelas 

representações sociais.     

Esta pauta é considerada essencial para garantir o fortalecimento da 

agenda política educacional no país. No caso específico do movimento estudantil, 

ganha relevo a defesa de uma reforma universitária democrática que priorize o 

fortalecimento da participação dos estudantes na construção do ensino superior, 

através da sua atuação nos conselhos e maior peso nas eleições dos reitores. Além 

disso, existe a pauta da regulamentação do ensino privado com a aprovação da 

legislação que cria o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação 

Superior (Insaes).  

A luta pelo fortalecimento da assistência estudantil em todo o país, 

através da valorização do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), é 

outro ponto em destaque do movimento estudantil coordenado nacionalmente pela 

UNE. Para a UBES, o FNE e a segunda edição da CONAE, devem fortalecer a 
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democracia no país e o direito à educação com qualidade socialmente referenciada. 

A agenda da reformulação do ensino médio é prioritária para a entidade nos debates 

da CONAE e dos fóruns de educação. 

A presidenta da UBES, afirma que os estudantes estão 
entusiasmados e com pauta bem definida. “Acabamos de sair do 
nosso Seminário de Educação, vamos trazer o debate das salas de 
aula para um fórum nacional onde democraticamente estudantes e 
professores são delegados e decidirão estratégias importantes para 
educação. Os secundaristas já levantaram a bandeira central pela 
reformulação do ensino médio”. (UBES, 2014, p, 13).     

O movimento estudantil organizado nacionalmente pela UNE e a UBES, 

possui uma extensa pauta de lutas e uma agenda política consistente e 

historicamente fundamentada. O objetivo central é a garantia do direito à educação 

pública de qualidade sob referência social.  

Nesse sentido, o desenho social e institucional inerente às conferências, 

fóruns e planos de educação é estratégico para o fortalecimento da agenda política 

estudantil no país, principalmente na articulação de temas mais amplos que 

integram outras organizações e representações educacionais, como a ampliação do 

financiamento da educação ao patamar de 10% do PIB; além de temas mais 

específicos como a assistência estudantil, a reforma universitária, a regulamentação 

do ensino privado e a reformulação do ensino médio. 

No caso do movimento estudantil, existe uma convergência na defesa do 

fortalecimento da participação social em matéria educacional, embora com ressalvas 

sobre as condições de autonomia na atuação do FNE e o fortalecimento da 

capacidade política da CONAE como instância de deliberação pública dos temas 

educacionais. 

No âmbito local do FEE, a participação do movimento estudantil com 

quatro representações no fórum possui lacunas na assiduidade dos representantes 

nas suas reuniões ordinárias, a participação é inferior a 10% do total de suas 

reuniões ordinárias. No entanto, entre os anos de 2012 e 2014, o movimento 

estudantil atuou com intensidade nas principais atividades políticas do fórum. As 

entidades atuaram nas mobilizações, campanhas e audiências públicas no 

parlamento estadual, principalmente na tramitação e aprovação do novo PNE, bem 

como os movimentos específicos sobre o financiamento da educação e a política de 

cotas nas universidades públicas.        
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3.2.1.2 Segmento trabalhadores em educação e o movimento sindical 

As representações do movimento sindical possuem uma composição 

importante no FEE. No total são dez representações: a CUT-CE; o Sindicato dos 

Profissionais da Educação do Estado do Ceará (APEOC); o Sindicato Único dos 

Trabalhadores em Educação (SINDUTE); a Federação dos Trabalhadores no 

Serviço Público Municipal do Ceará (FETAMCE); a Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado do Ceará (FETRAECE); o Sindicato dos Docentes das 

Universidades Federais do Ceará (ADUFC); o Sindicato dos Servidores do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará (SINDSIFCE); o 

Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do Ceará (SINTUFC); o 

Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza 

(SINDIFORT); e o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará 

(SINEPE). 

As representações do movimento sindical presentes no FEE são 

diversificadas: na sua atuação, em todos os níveis da educação; na capilaridade 

social e política, possuindo organização em todos os municípios do estado; e nas 

áreas de interesse, como por exemplo, o movimento em defesa da educação do 

campo, as pautas de valorização dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, 

além dos interesses da iniciativa privada que atua na educação. 

Inicialmente, propomos dividir a composição sindical do FEE em três 

grandes blocos: o primeiro é aquele vinculado diretamente as pautas e ao segmento 

educacional dos profissionais da educação; o segundo é mais amplo com interesses 

mais transversais na educação; e o terceiro com foco na iniciativa privada que atua 

no campo educacional e sua organização empresarial da educação. 

O primeiro grande bloco é composto pelos sindicatos APEOC, SINDUTE, 

SINTUFC, SINDSIFCE e ADUFC. Neste grupo, com exceção da primeira entidade 

sindical, com participação superior a 50% nas reuniões e atividades cotidianas do 

fórum, as outras quatro entidades possuem uma assiduidade quase nula no fórum 

local. O SINTUFC, SINDSIFCE e a ADUFC representam a pauta dos trabalhadores 

em educação do serviço público federal. No âmbito nacional, o SINTUFC é filiado a 

Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico Administrativos em Instituições 

de Ensino Superior Públicas do Brasil (FASUBRA); o SINDSIFCE é filiado ao 

Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e 
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Tecnológica (SINASEFE); e o ADUFC é filiado a Federação de Sindicatos de 

Professores de Instituições Federais de Ensino Superior (PROIFES). 

O SINTUFC possui representação no FNE, por ser filiado a FASUBRA. A 

federação nacional se define como entidade “representante dos mais de 180 mil 

técnico-administrativos em educação que trabalham nas universidades públicas 

brasileiras”22. Considerando as conferências, fóruns e planos de educação, a 

federação defende uma agenda política que busca representar os servidores 

técnico-administrativos em educação das instituições federais de ensino superior. A 

questão central é o reconhecimento destes trabalhadores na sua identidade 

específica como profissionais da educação, com a definição de políticas voltadas 

para sua valorização e capacitação. 

O fortalecimento das universidades públicas é outro tema em destaque, 

sua expansão, democratização do acesso e valorização dos seus profissionais são 

elementos evidenciados nos documentos da FASUBRA. O PNE e o FNE são 

compreendidos pela entidade nacional como mecanismos relevantes para a garantia 

de avanços nas pautas mais próximas da categoria profissional representada pela 

federação, mas também como processo institucional e social para aglutinação de 

forças políticas e mobilização com o intuído de avançar nas pautas mais amplas de 

todas as representações que compõe o FNE. 

Para a FASUBRA, o PNE deve fortalecer o caráter público da 
educação, sob controle do estado, com quadro de trabalhadores(as) 
valorizados(as) e capacitados(as), cientes do seu papel na 
transformação social através da educação. O Fórum Nacional de 
Educação deve atuar, como instância deliberativa, garantindo o 
princípio participativo e democrático da gestão do estado brasileiro 
na área educacional. (CUT, 2011, p.02).            

Na tramitação do PNE, a FASUBRA esteve integrada aos movimentos 

articulados por diversas entidades nacionais que se mobilizaram para apresentar 

emendas ao plano nacional e estabelecer pautas que deveriam ser objeto de intensa 

atuação das entidades que compõem o FNE. Nesse sentido, as propostas 

convergiram para os eixos da democratização da educação em todos os níveis, 

universalidade e equidade no acesso e permanência dos estudantes, políticas 

afirmativas com corte racial e social, ampliação das metas de financiamento da 

                                                      
22 Ver <http://www.fasubra.org.br/index.php/fasubra/670-fasubra-na-conferencia-nacional-de-

educacao-2014-que-conta-com-4-mil-delegados>, acesso em 01/12/2014. 
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educação para 10% do PIB, valorização, formação e capacitação de todos os 

profissionais da educação e o reconhecimento do papel do trabalhador técnico-

administrativo nas IES23. 

O Sindicato ADUFC é filiado24 ao PROIFES, que compõe o FNE. As 

questões vinculadas ao trabalho docente e ao ensino superior de uma forma geral 

são o foco da federação nos debates inerentes ao processo conferencial. No NE e 

nas duas edições da CONAE, o PROIFES defendeu o fortalecimento da articulação 

política com entidades sindicais da educação básica, do movimento estudantil e de 

movimentos sociais da educação.  

A federação considera como seus parceiros estratégicos entidades como 

a CUT, a CNTE, a CONTEE e a Campanha Nacional Pelo Direito à Educação. É a 

única entidade representante dos profissionais da educação docentes das 

universidades e institutos federais que é membro do FNE. 

O PROIFES emprenhou-se em participar, das Conferências 
Municipais, das Conferências Estaduais e das Conferências 
Nacionais (CONAE 2010 e CONAE 2014), tendo atuado e 
acompanhado ativamente no Congresso Nacional a tramitação e a 
aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), bem como os 
debates que levaram à destinação dos recursos provenientes da 
exploração do petróleo para a educação. (PROIFES, 2014, p,01).    

         Na CONAE 2014, os representantes do PROIFES participaram de mesas de 

debates e pautaram temas como o financiamento da educação, tratando da questão 

da sua ampliação com novas fontes de recursos, além da importância do PNE e seu 

papel histórico na construção de um planejamento de Estado para a educação 

nacional. Na composição do FEE no Ceará, infelizmente a participação do 

SINTUFC, ADUFC e do SINDSIFCE é praticamente nula, uma frequência inferior a 

10%.  

Nas atividades públicas do fórum, a participação destas entidades não foi 

verificada nos registros oficiais do fórum, tais como atas, fotografias e notas 

públicas. Apesar do papel estratégico das entidades sindicais na construção das 

                                                      
23 Ver <http://pne.cut.org.br/artigos/a-fasubra-na-construcao-do-pne>, acesso em 02/10/2014. 
24 Existe um embate no seio da atual direção do sindicato e entre uma parcela significativa dos seus 
sócios. No primeiro semestre de 2014 foi realizada uma assembleia da categoria com pouco mais de 
100 sócios que deliberou pela desfiliação do sindicato da federação, porém no mesmo período um 
documento assinado por mais de 429 sócios não reconhecendo a decisão e exigindo um plebiscito 
para democratizar o debate e a deliberação sobre a filiação nacional. Ver 
<http://proifes.org.br/noticia/993/professores-associados-da-adufcsindicato-exigem-plebiscito>, 
acesso em 10/12/2014.     
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conferências de educação, os três sindicatos vinculados às instituições públicas 

federais de ensino superior do Ceará, infelizmente, não participaram das ações do 

FEE. Ainda considerando o movimento sindical da educação que compõe o FEE, os 

outros dois sindicatos arrolados na composição do fórum estadual representam os 

profissionais da educação básica, um com abrangência restrita ao município de 

Fortaleza, o SINDUTE, e o outro de base estadual, o sindicato APEOC.  

Os dois sindicatos são nacionalmente filiados a Confederação Nacional 

dos Trabalhadores em Educação (CNTE). Uma entidade com atuação intensa e 

pauta significativa no âmbito dos fóruns, conferências e plano de educação. A 

confederação é composta por 48 entidades sindicais filiadas, sendo 27 estaduais, 17 

municipais e 02 distritais que representam mais de 3 milhões de profissionais da 

educação básica de todo o país25.   

A CNTE compõe o FNE desde sua instituição e em dezembro de 2014, o 

seu representante titular, professor Heleno Araújo, secretário de assuntos 

educacionais da entidade, tornou-se o primeiro coordenador-geral do fórum oriundo 

da sociedade civil. 

Segundo Heleno, a CNTE, enquanto entidade que se empenhou na 
criação do FNE como um espaço de debates sobre as políticas 
educacionais, tem legitimidade para assumir a coordenação: “A 
CNTE é uma das entidades que luta e lutou muito pela Constituição 
do Fórum Nacional de Educação. Antes mesmo da Constituição de 
88, antes, mesmo de ser chamada de CNTE, a Confederação dos 
Professores do Brasil já participava dos movimentos com outras 
entidades. Dentro do Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública, 
entre as suas reivindicações, estava a criação do Fórum Nacional de 
Educação. A Escola de Formação da CNTE, a revista Retratos da 
Escola, que trata de assuntos educacionais, todo o acúmulo que nós 
temos de debate, de ocupação das ruas, dá essa legitimidade para 
que a CNTE possa contribuir nesse momento na coordenação do 
Fórum Nacional de Educação.” (CNTE, 2014, p.10).   

A CNTE mobilizou suas bases sindicais em todo o país para participar 

das duas edições da CONAE. No site oficial da entidade, existe a definição das 

principais lutas da confederação, o primeiro ponto da pauta é intitulado “O PNE que 

o Brasil quer”26. Para a entidade, as articulações entre as instâncias de Estado e da 

                                                      
25 Ver <http://www.cnte.org.br/index.php/institucional/a-cnte.html>, acesso em 01/08/2014.  

26 Ver http://www.cnte.org.br/index.php/lutas-da-cnte/o-pne-que-o-brasil-quer.html, acesso em 

01/12/2014. 
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sociedade são estratégicas para garantir a referência social na qualidade da 

educação. No âmbito do “PNE que o Brasil quer” e na composição do FNE, a 

confederação acompanhou e interveio na tramitação legislativa do novo PNE no 

Congresso Nacional. 

Desde a primeira CONAE e os respectivos embates sobre o novo PNE, a 

CNTE apresentou diversas publicações sobre os temas vinculados aos fóruns, 

conferências e os planos de educação, além de realizar mobilizações e atos públicos 

para pressionar o parlamento e os governos com foco na consecução de uma 

agenda pública em matéria educacional construída pela sociedade. 

Na tramitação legislativa do novo PNE, ao longo de três anos e meio, a 

CNTE apresentou 60 emendas ao primeiro substitutivo na Câmara dos Deputados e 

outras 35 na tramitação no Senado Federal. Concebeu publicações específicas e 

promoveu seminários temáticos sobre o plano. Realizou inúmeros atos de rua e 

mobilizações nacionais, além de reuniões periódicas para pressionar os 

parlamentares no Congresso Nacional. (CNTE, 2014). 

A atuação e pauta definida nacionalmente pela CNTE influenciam 

diretamente os sindicatos locais no Ceará. As entidades compuseram o FEE na sua 

primeira composição. Desde a primeira edição da CONAE em 2010, realizam 

atividades locais em consonância com a agenda nacional da confederação. 

No primeiro semestre de 2014, por exemplo, as duas entidades sindicais 

realizaram de forma conjunta, uma atividade de rua, na Praça do Ferreira, centro de 

Fortaleza, alusiva à greve nacional convocada pela CNTE. O sindicato APEOC 

realizou ainda um ato em frente ao Palácio da Abolição, sede do governo do Estado 

do Ceará, para reivindicar pautas locais. 

O foco das reivindicações foi a valorização dos profissionais da educação 

a partir de questões como o cumprimento da “lei do piso” (Lei 11.738/2008), carreira 

e jornada; ampliação do financiamento da educação com novos investimentos a 

partir da destinação dos royalties de petróleo e do fundo social do pré-sal para a 

valorização profissional; e a votação imediata do Plano Nacional de Educação com 

destinação de 10% do PIB para a educação pública.  

Os temas relacionados à valorização dos profissionais da educação são o 

grande foco da atuação das entidades sindicais no FEE. Na tramitação do PNE, as 

questões que suscitaram mobilizações e atos mais intensos no Ceará, foram 

aquelas vinculadas ao financiamento e a valorização profissional. 
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No âmbito das atividades inerentes a CONAE 2014, o sindicato APEOC 

realizou na sede da entidade, em agosto de 2013, uma conferência livre vinculada 

ao fortalecimento dos seus debates e mobilizações.  

A I Conferência Livre dos Trabalhadores em Educação/APEOC, foi 

transmitida ao vivo via WEB, contou com a participação do coordenador-geral do 

FNE, representante do MEC, Francisco das Chagas Fernandes.  

Na ocasião, a construção da CONAE 2014 e a tramitação legislativa do 

novo Plano Nacional de Educação, foram os eixos dos debates. A coordenadora-

geral do FEE, professora Sirone Freire, representante da UNCME/CE, também 

participou da conferência que contou com a participação de dezenas de estudantes, 

profissionais da educação, gestores, além de outras representações do fórum 

estadual de educação.                  

Figura 3 - I Conferência Livre dos Trabalhadores em Educação/APEOC – Fortaleza, agosto 
de 2013. 

Fonte: Sindicato APEOC, (2013). 
 

Entre os anos de 2013 e 2014, o Sindicato APEOC realizou um projeto 

intitulado “Chão da Escola”, onde debateu temas vinculados à valorização 

profissional e ao financiamento da educação com foco na efetivação das metas do 

PNE: “Em todo o Ceará, a direção do sindicato APEOC já percorreu mais de 500 mil 

quilômetros para participar de encontros com mais de 16 mil profissionais da 

educação.”27 

O movimento sindical vinculado aos profissionais da educação possui 

representação nacional. Com exceção do SINDSIFCE, as outras três entidades 

locais possuem representação nacional no FNE, respectivamente através da 

FASUBRA, PROIFES e da CNTE.  

                                                      
27  Ver http://www.apeoc.org.br/noticias2/34-ultimas-noticias/7507-chao-da-escola-cariri.html, acesso 

em 20/12/2014. 
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Na formação do FEE, os quatro sindicatos fizeram parte da primeira 

composição do fórum. Apesar de possuírem uma importante e densa agenda 

nacional com foco no fortalecimento das instituições públicas de ensino e na 

valorização dos seus profissionais, a participação das entidades nas atividades 

cotidianas do fórum é quase nula, inferior a 10% de frequência, com exceção do 

sindicato APEOC, com participação superior a 50%. 

O Sindicato APEOC possui base estadual e representações em todos os 

municípios do Ceará. No âmbito das conferências municipais, a entidade pautou 

temas vinculados à valorização dos profissionais da educação em todas as regiões 

do estado, inclusive debatendo com parlamentares nas câmaras de vereadores e 

estudantes nas escolas. 

Nas conferências locais ocorridas em 2013, a representação do sindicato 

no FEE, participou e atuou nos debates em pelo menos 30% das conferências com 

foco na proposição de emendas nos eixos VI e VII do documento-referência da 

CONAE 201428. Para além da representação sindical dos profissionais da educação, 

o FEE é composto por outras entidades sindicais que direta ou indiretamente atuam 

e militam no campo da educação. No caso, a CUT, a FETRAECE, a FETAMCE e o 

SINEPE. 

A CUT compõe os fóruns nacional e estadual no Ceará. A CNTE, a 

FASUBRA e os três sindicatos locais de profissionais da educação filiados a estas 

entidades nacionais, são todos filiados a CUT.  

Nesse sentido, o sindicalismo vinculado ao projeto político da CUT está 

amplamente representado no FNE e no FEE. A central sindical compõe o FNE 

desde sua instituição e passou a compor o FEE no final do primeiro semestre de 

2012. 

Em junho de 2013, a CUT realizou sua I Conferência Nacional de 

Educação que compôs a agenda de conferências livres preparatórias para a CONAE 

2014 e reuniu centenas de dirigentes sindicais de todo o país na cidade de 

Guarulhos em São Paulo.  

Na conferência, a CUT reafirmou seu compromisso com o fortalecimento 

da CONAE, FNE e PNE, sob a perspectiva da intervenção qualificada da classe 

                                                      
28 Ver <http://www.apeoc.org.br/perguntas-e-respostas/34-noticias/ultimas-noticias/6403-conae-2014-

sindicato-apeoc-participa-ativamente-da-construcao-democratica-da-conferencia-nacional-de-

educacao.html>, acesso em 10/08/2014. 
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trabalhadora para garantir a efetivação do direito à educação sob a égide da 

referência social. 

Dentre as cinco mesas de debates previstas na programação, uma 

pautou especificamente o debate: A CONAE 2014 na consolidação do Plano 

Nacional de Educação – PNE: A importância da Participação dos Trabalhadores/as. 

A perspectiva do debate fora fortalecer o processo de apropriação dos temas e 

intervenção qualificada dos dirigentes sindicais da CUT na realização da segunda 

edição da CONAE.    

O eixo dos debates no encontro foi a educação profissional e tecnológica 

no Brasil. A avaliação das políticas e programas nacionais existentes e as 

perspectivas para avanços através de mecanismos como o novo PNE, pautaram as 

discussões e formulação de resoluções. Na Carta da 1a Conferência Nacional da 

CUT (CUT, 2013, p. 01-02), foi afirmado que, 

[...] a CUT enfatiza que um processo de desenvolvimento  econômico 
e social sustentáveis, é mais que urgente pra além do discurso 
institucional que os governos, em todas as esferas da União, 
assumam a educação pública como prioridade das prioridades sob 
pena de consolidarmos um modelo de desenvolvimento paradoxal 
que, por um lado avança no processo de distribuição de renda, mas 
de outro não tem sido suficiente para a superação do quadro 
histórico de desigualdade social. Outra condição que avaliamos  
fundamental para a conquista de um novo padrão educacional que 
reflita uma condição republicana do papel da educação, diz respeito 
à necessidade da organização e regulação do Sistema Nacional de 
Educação, como articulador das políticas e programas educacionais 
e catalisador de uma política nacionalmente articulada de 
financiamento da escola pública.                             

A CUT propõe que a pauta da educação e sua referência social da 

qualidade são uma questão que diz respeito a toda a classe trabalhadora. O projeto 

político defendido pela central sindical enfatiza seu compromisso com o modelo de 

desenvolvimento sustentável, inclusão social e distribuição de renda.  

O direito à educação pública laica e universal é estratégico para este 

projeto. A 1a Conferência Nacional de Educação afirmou de forma veemente o 

compromisso da CUT e suas entidades filiadas com o PNE e a construção do SNE. 

Para a central sindical, é preciso garantir a definição objetiva de um projeto nacional 

de educação com mecanismos de financiamento para a educação pública 

adequados às demandas da sociedade. 
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A CUT é a maior central sindical do país, foi fundada em agosto de 1983 

na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. A central sindical possui uma 

representatividade social muito relevante, com capilaridade nacional, “a CUT se 

consolida como a maior central sindical do Brasil, da América Latina e a 5a maior do 

mundo, com 3806 entidades filiadas, 7.847.077 trabalhadores e trabalhadoras 

associados e 23.981.044 trabalhadoras e trabalhadores na base.” (CUT, 2014, p.01). 

No FNE, a CUT é representante titular das centrais sindicais desde sua 

instituição. Para a direção da central sindical, a realização da CONAE significa a 

construção de um espaço democrático de diálogo plural da educação nacional, 

pública e privada, em todos os sistemas de ensino do país. Para a CUT, os fóruns 

de educação são espaços que garantem capilaridade nacional e organização política 

da sociedade para conceber propostas e estabelecer controle social sobre a política 

educacional. 

A representação da CUT no FNE compreende que é de suma importância 

a relação direta entre a organização dos fóruns, a realização das edições da CONAE 

e o fortalecimento da participação popular na construção da política educacional do 

país, principalmente na definição do PNE.  

Como representante das centrais sindicais no Fórum Nacional de 
Educação (FNE) – órgão responsável pela convocação, 
planejamento e coordenação das conferências de educação – José 
Celestino Lourenço, o Tino, acompanhou toda construção e 
realização da CONAE. A primeira conferência, em 2010, construiu as 
bases e diretrizes do novo Plano Nacional de Educação e deliberou 
pela criação do FNE, formalizado pela portaria 1407/2010. Segundo 
o dirigente da CUT, a partir da mobilização da sociedade criamos o 
FNE e agora há o indicativo para a criação dos fóruns estaduais e 
municipais. Mas o que ocorre nesses espaços, como no caso da 
CONAE, é que as propostas que atendem a maioria das pessoas são 
submetidas à apreciação, elaborando um documento norteador para 
avançar na educação em todos os níveis e modalidades dentro dos 
sete eixos propostos. (CUT, 2014, p.01).   

No FEE, o movimento sindical que compõe a CUT possui uma ampla 

representação, além dos sindicatos filiados, a própria direção da CUT-CE possui 

assento no fórum. No Ceará, a representação da direção da CUT no fórum é 

assídua com participação superior a 50% nas suas reuniões e atividades. Nas 

conferências municipais ocorridas em 2013, a direção da CUT-CE formulou um 

documento de orientação para suas bases definindo a importância da participação 
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dos sindicatos filiados no fortalecimento da participação popular proposta pela 

CONAE.  

Os representantes da CUT-CE no fórum participaram de pelo menos 30% 

das conferências municipais no estado. Sob orientação nacional, o movimento 

sindical cutista no Ceará contribuiu para a organização das conferências e tomou 

como tema prioritário o próprio fortalecimento da participação popular no ciclo das 

políticas públicas, além da aprovação do PNE com metas que favoreçam a 

efetivação do direto à educação para a classe trabalhadora29.       

Existem outras duas representações de entidades sindicais cutistas 

presentes na composição do fórum estadual. A Federação dos Trabalhadores Rurais 

Agricultores e Agricultoras do Estado do Ceará (FETRAECE) e a Federação dos 

Servidores Públicos Municipais (FETAMCE). A FETRAECE é nacionalmente filiada a 

CUT e a CONTAG, outra entidade que compõe o FNE. No fórum nacional o 

movimento sindical rural nacional, defende uma agenda que pauta as demandas da 

educação do campo, elemento estratégico das lutas da confederação. 

Através do FNE, a CONTAG acompanhou a tramitação do novo PNE no 

Congresso Nacional, considerando que as metas e estratégias do plano podem 

contribuir para garantir avanços na agenda política da educação do campo.  

O novo Plano traz muitas coisas importantes para a educação do 
campo, analisa José Wilson, Secretário de Políticas Sociais da 
CONTAG. O Plano atual traz várias ações que foram historicamente 
reivindicadas pelo movimento sindical, a exemplo da expansão do 
atendimento a creches e da educação infantil no campo (0 a 3 anos), 
trazendo metas de ampliação dessas creches e do acesso ao Ensino 
Médio, com iniciativas importantes para o jovem no campo. Entre as 
conquistas, também está inclusa a ampliação de metas para o 
ensino superior. Essas ações foram incorporadas ao Plano para dar 
destaque à pauta de educação do campo e, segundo a direção da 
CONTAG, são muito importantes por conterem uma nova 
perspectiva sobre o assunto. (CONTAG, 2012, p.02).    

A pauta nacional e local assumida pelo movimento sindical rural é 

diretamente vinculada a educação do campo, com questões importantes como a 

ampliação do acesso e permanência dos estudantes, formação específica para os 

                                                      
29 Ver <http://www.cutceara.org.br/destaques/1941/conae-2014-movimento-sindical-cutista-

participa-ativamente-da-construcao-democratica-da-conferencia-nacional-de-educacao#ad-image-0>, 

acesso em 01/08/2014. 
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profissionais da educação e garantia de ampliação do financiamento em todos os 

níveis da educação, da creche ao ensino superior. 

No Brasil, a CONTAG conta com 27 Federações de Trabalhadores Rurais 

(FETAGs), 4000 sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais (STTRs) e se 

define como representante do movimento sindical rural que “luta pelos direitos de 

mais de 15,7 milhões (PNAD/IBGE, 2009) de homens e mulheres do campo e da 

floresta.”30  

No Ceará, a FETRAECE atua em todas as regiões do estado, possui oito 

representações regionais e 183 STTRs, filiados a sua base sindical, apenas a capital 

do estado não possui sindicato e nem filiação, embora seja sede da federação31. O 

potencial de mobilização e atuação do movimento sindical rural é significativo, com 

pauta bem definida para a educação do campo e agenda vinculada ao 

fortalecimento das conferências e fóruns de educação. São STTRs espalhados em 

todas as regiões e quase todos os municípios do país.   

No FEE, a FETRAECE possui representação desde sua instituição. A 

assiduidade da participação da representação da federação é elevada, com 

frequência superior a 50%. Nas conferências municipais de educação do Ceará, o 

movimento sindical rural contribuiu de forma intensa com a participação de seus 

representantes, em muitos casos compondo os segmentos da comunidade escolar 

como estudantes e/ou famílias de estudantes. 

A FETAMCE é outra organização sindical filiada a CUT-CE que compõe o 

FEE. A federação é nacionalmente filiada a Confederação dos Trabalhadores no 

Serviço Público Municipal (CONFETAM). No FNE, a FETAMCE é representada pela 

agenda política e a representação da CUT. 

A federação de servidores públicos municipais conta com 135 sindicatos 

filiados a sua base e representação em 141 dos 184 municípios do Ceará, atuando 

em todas as regiões do estado32. 

No âmbito da educação a FETAMCE defende a agenda pautada pelo 

novo PNE e atuou no acompanhamento da tramitação do plano no Congresso 

Nacional. Além de realizar encontros regionais no Ceará que pautaram as metas e 

                                                      
30 Ver <http://www.contag.org.br/index.php?modulo=portal&acao=interna&codpag=227&nw=1>, 
acesso em 01/12/2014. 
31 Ver <http://www.fetraece.org.br/pagina_simples.phptitulo=QuemSomos&pagina=quem_ 
somos#.VJlg_d0MBg>, acesso em 01/12/2014. 
32 Ver<http://www.fetamce.org.br/pagina_simples.php?titulo=Quem 
Somos&pagina=quem_somos>, acesso em 06/08/2014.  
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estratégias do PNE e manifestar sua posição sobre a necessidade da celeridade de 

sua aprovação33. 

No Ceará, a federação compõe o FEE desde sua instituição. Possui uma 

frequência superior a 50% nas atividades do fórum e atuou de forma marcante na 

organização e debates das conferências municipais de educação. Por possuir uma 

capilaridade com organização sindical em todas as regiões do estado, o movimento 

sindical do serviço público municipal contribuiu de forma significativa nas 

mobilizações locais para as conferências.  

Para a FETAMCE34, o fortalecimento do FEE e a organização dos fóruns 

municipais de educação deve ser uma prioridade dos movimentos sociais e sindical. 

Segundo a diretoria da federação, é preciso garantir mais organização e mobilização 

dos movimentos sociais e dos segmentos que compõem a comunidade escolar para 

a agenda política da educação definida pelo novo PNE.                         

Na composição do FEE, o movimento sindical possui características 

importantes na perspectiva da sua atuação na construção da referência social da 

educação nacional. A primeira é que todas as representações dos sindicatos de 

trabalhadores compõem o fórum, são da base da CUT-CE.  

Nesse sentido, possuem um potencial significativo para atuar de forma 

conjunta em muitos pontos da sua estratégia política e convergir para a 

compreensão do papel estratégico desses espaços estatais para o fortalecimento da 

democracia no país.  A segunda é sua capilaridade nacional, os milhares de 

sindicatos, federações e confederações de amplitude municipal, estadual e nacional 

podem garantir mais articulação política da sociedade. A estrutura organizativa dos 

sindicatos possibilita ações de mobilização articuladas nacionalmente, estabelecidas 

desde o âmbito municipal.   

A terceira é sua diversidade na agenda política e pauta histórica de lutas. 

O movimento sindical que compõe os fóruns e atua nas conferências, compreende 

que a educação é um eixo estratégico na luta por direitos e democracia no país.  

A partir deste eixo, surgem as diversas pautas tais como aquelas de 

valorização dos profissionais da educação, educação do campo, ampliação das 

                                                      
33 Ver <http://www.confetam.org.br/noticias/texto.php?Id=3729>, acesso em 06/08/2014. 
34 Ver <http://www.fetamce.org.br/noticias_detalhes.php?cod_noticia=2147>, acesso em 

10/06/2014. 
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vagas em creche para as mães trabalhadoras, democratização do acesso ao ensino 

superior, dentre outros. 

A diversidade na construção da agenda política potencializa e motiva 

diversos movimentos e mobilizações. No Ceará, por exemplo, muitos sindicatos 

rurais atuam na luta pela construção de mais escolas rurais e/ou transporte escolar 

para garantir o acesso dos trabalhadores rurais as escolas e universidades. Muitos 

dirigentes dos sindicatos da educação e do serviço público municipal compõe os 

conselhos de controle social dos recursos do FUNDEB. 

Por fim, a última entidade sindical de trabalhadores a compor o FEE é o 

SINDIFORT que representa os servidores municipais do município de Fortaleza e 

passou a compor o fórum no segundo semestre de 2014. A entidade sindical não 

possui representação nacional no FNE e após sua inserção no FEE, não participou 

de nenhuma atividade ou reunião do fórum estadual.      

No Ceará, o fórum estadual possui nove representações sindicais, sendo 

oito dos trabalhadores e uma dos empresários. A única representação do setor 

privado da educação é o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particulares do 

Ceará – SINEPE/CE e possui representação no fórum desde sua instituição e atua 

no mesmo com sua pauta e agenda política. 

3.2.1.3 Iniciativa privada no campo educacional 

O SINEPE é um sindicato patronal de base estadual, filiado 

nacionalmente à Federação Nacional das Escolas Particulares (FENEP). A 

federação possui representação no FNE e defende a pauta da iniciativa privada na 

educação nacional.  

A FENEP constituiu um “Fórum CONAE” das instituições particulares, 

com objetivo de mobilizar e organizar a participação dos representantes da iniciativa 

privada nos fóruns e conferências de educação em todo o país. 

Segundo dados da federação, a iniciativa privada reúne, no país, 38.060 

escolas da educação básica, 2112 instituições de ensino superior, 13.462.531 

estudantes, 708.703 professores e 599.596 trabalhadores em educação no setor 

administrativo35. 

                                                      
35 Ver <http://www.fenep.org.br/conae-2014-mocao-de-apoio-a-integracao-e-cooperacao-entre-

os-setores-publico-e-privado/>, acesso em 15/12/2014. 
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Os diversos temas tratados pelo setor patronal vinculado à iniciativa 

privada da educação convergem para o que é definido pelos seus representantes 

como “livre iniciativa” que refuta qualquer mecanismo ou normatização sobre sua 

organização e gestão institucional.         

Na sua atuação política na CONAE, do FNE e tramitação do PNE, a 

FENEP assumiu uma postura de enfrentamento com relação ao que a agenda 

política que define como “tutela estatal” sobre a iniciativa privada.  

Nesse sentido, reafirma que a grande pauta do setor privado é a defesa 

do que define como “livre iniciativa” no campo educacional, considerando que é uma 

pauta constitucionalmente consagrada.  

Passados 4 anos da 1ª Conferência Nacional de Educação (CONAE 
2010) e tendo como pano de fundo a recente aprovação do Plano 
Nacional de Educação – PNE (Lei 13.005/2014), o segmento 
educacional privado chega às portas da 2ª edição do evento com os 
mesmos desafios que se apresentaram quando da constituinte de 
1988, marco histórico da redemocratização brasileira, a saber: a) a 
defesa do direito à livre iniciativa; b) a defesa da liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber; c) o direito à existência de um sistema plural de ideias e de 
concepções pedagógicas, garantido pela coexistência de instituições 
de ensino públicas e privadas. Consoante se depreende da leitura do 
documento de referência elaborado pelo Fórum Nacional de 
Educação – FNE, especialmente em seus Eixos I, IV e V, novamente 
se pretende colocar em discussão garantias constitucionais tão 
arduamente conquistadas pelo segmento educacional privado, 
retratadas nos artigos 206, II e III e 209, da CF de 1988. (FENEP, 
2014, p.14).  

Na CONAE 2014, a FENEP reafirmou sua pauta no debate nacional da 

política educacional. A perspectiva de uma “coexistência de instituições de ensino 

públicas e privadas” fundamentada pelo princípio da “livre iniciativa”.  

Tal perspectiva se consubstancia em propostas que refutam qualquer 

tentativa de debate sobre a regulação da gestão democrática nas instituições 

privadas de ensino ou mesmo da integração destas instituições a uma dimensão de 

sistema público de educação sob regulação estatal. Apesar de estabelecer uma 

postura de enfrentamento nos debates e propostas inseridos nos documentos da 

CONAE, a FENEP no FNE e o SINEPE-CE no FEE se inserem no debate e 

legitimam a atuação dos fóruns e conferências como espaços democráticos da 

educação nacional.  Em seus documentos, defendem a participação política da 

sociedade civil na construção democrática da agenda pública da educação. Com 
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isso, tem participado dos fóruns e conferências de educação, mas marcam posição 

contrária a qualquer tentativa de regulação e gestão estatal de suas instituições. 

No FEE, a representação do SINEPE-CE possui uma participação 

assídua, superior a 50% nas reuniões e atividades cotidianas no fórum. O sindicato 

possui base estadual e possui sócios em várias regiões do estado.  A pauta 

defendida no âmbito local é aquela debatida nacionalmente por sua federação. 

No campo da iniciativa privada, o FEE possui outras cinco organizações 

com suas respectivas representações. O Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC); o Serviço Social do Comércio (SESC) por meio da Escola 

Educar; o Serviço Nacional de Aprendizagem no Transporte (SENAT); o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará (SENAI); e o Serviço Social da 

Indústria do Ceará (SESI).     

No FNE, o chamado “Sistema S” é representado em bloco pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Confederação Nacional do Comércio 

de bens, serviços e turismo (CNC). As confederações dos empresários que 

compõem o fórum nacional comandam uma estrutura nacional de educação com 

foco na formação profissional da classe trabalhadora brasileira. A educação 

profissional articulada ao ensino médio é uma das prioridades do chamado sistema 

“S”. 

O sistema “S”, além do SENAC, SESC, SENAT, SENAI E SESI, é 

composto, ainda pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL); Serviço Brasileiro de Apoio as 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(SENAR); Serviço Social de Transportes (SEST); e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP). 

Para ajudar na qualificação e na formação profissional de seus 
empregados, os empresários têm no sistema S um forte aliado. 
Formado por organizações criadas pelos setores produtivos 
(indústria, comércio, agricultura, transportes e cooperativas), as 
entidades oferecem cursos gratuitos em áreas importantes da 
indústria e do comércio. O sistema S conta com uma rede de 
escolas, laboratórios e centros tecnológicos espalhados por todo o 
território nacional. Também há ofertas de cursos pagos, geralmente 
com preços mais acessíveis do que os oferecidos por instituições 
particulares de ensino. (BRASIL, 2012, p.02).     

As organizações que compõem o Sistema “S” atuam na educação em 

vários projetos e escolas de formação, com foco na educação profissional, mas 
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atuando também em outros níveis e dimensões educativas, da infância a inovação 

tecnológica. As propostas e empreendimentos assumidos são estruturados em 

grande parte na perspectiva de parcerias público-privadas, “o presidente da CNI, 

defendeu parcerias do governo com a iniciativa privada para melhorar a qualidade 

da educação no país”36. Tais parcerias e outros mecanismos de cooperação entre os 

setores público e privado são uma questão central nos debates sobre política 

educacional empreendidos pelo sistema S. 

O financiamento do sistema é definido por um recolhimento compulsório 

de 2,5% sobre a folha de pagamento das empresas de cada setor produtivo. O 

Estado regula tal recolhimento, numa regulação oriunda dos anos 1940. Existe 

assim uma integração entre os setores público e privado sob regulação do Estado e 

voltado para projetos e inciativas nas áreas sociais e educacionais sob comando das 

empresas. No âmbito do setor empresarial, os debates sobre política educacional 

nas edições da CONAE, na construção do novo PNE e nos fóruns de educação, 

giram em torno de dois eixos cruciais. Primeiro a concepção de educação e a 

formação para o mundo do trabalho. Segundo a regulação da destinação dos 

recursos públicos e da definição das políticas públicas educacionais considerando a 

relação entre o público e o privado na aplicação dos recursos públicos. 

Este debate e seus respectivos temas estiveram presentes nas duas 

edições da CONAE. Nas conferências nacionais, as deliberações incluídas nos 

documentos finais foram contrárias às aspirações do setor empresarial e 

convergiram para a destinação do fundo público exclusivamente para a educação 

pública (estatal). 

Na tramitação legislativa do novo PNE, atualmente Lei 13.005/2014, a 

meta 20 que versa sobre o financiamento da educação no próximo decênio 

determina um patamar de 10% do PIB para a educação, sem a definição da 

destinação exclusiva para a educação pública como foi deliberado na primeira 

edição da CONAE em 2010. 

Para o mestre em educação Marcos Vinícius de Azevedo Braga, o 
debate entre o público e o privado nas conferências de 2010 e 2014 
e no PNE refletem um aumento da pressão do setor privado pelos 
fundos públicos de educação. “Isso muda a correlação de forças. Se 
está aumentando a participação do setor privado, precisamos 

                                                      
36  Ver <http://www.cni.org.br/portal/data/pages/FF808081272B58C0012730BE33717C71.htm>, 

acesso em 10/10/2014. 
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aumentar o controle social,” afirmou durante o colóquio 
“Financiamento da educação: gestão, controle social e regulação dos 
setores público e privado,” realizado no terceiro dia da CONAE. 
(OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO, 2014, p.02).       

 

O debate sobre a relação entre o público e o privado na política 

educacional nacional compõe a agenda política das conferências, fóruns e plano de 

educação com intensidade. A disputa pelo fundo público e as concepções de 

educação, principalmente de currículo e educação profissional, foram objeto de 

debates, embates e deliberações nas duas edições da CONAE e na tramitação 

legislativa do novo PNE. 

Na construção do FEE, o setor empresarial está presente desde sua 

instituição, atuando de forma assídua nas atividades cotidianas do fórum, possuindo 

frequência superior a 50%. Inicialmente eram apenas duas representações, 

atualmente são cinco. As representações participam dos debates e constroem o 

fórum apresentando sua visão e defendendo a eficiência e a eficácia de seus 

projetos e inciativas no campo educacional.  

Enfrentam uma forte resistência da maioria dos membros do fórum que 

atuam de forma conjunta na defesa da proposta de destinação integral dos recursos 

públicos previstos na meta 20 do novo PNE exclusivamente para a educação 

pública. 

3.2.1.4 Trabalhadores em Educação: Associações Profissionais 

 

Ainda na perspectiva da organização e debate dos temas vinculados 

prioritariamente aos profissionais da educação, existem 02 organizações de 

profissionais compondo o FEE. São elas: a Associação dos Servidores da Secretaria 

de Educação do Estado do Ceará (ASSEEC); e a Organização dos Professores 

Indígenas do Ceará (OPRINCE). 

A ASSEEC, fundada em 1985, é uma associação de base estadual sem 

filiação com entidade nacional. A entidade é membro do fórum desde sua primeira 

composição e possui como pauta prioritária o reconhecimento e a valorização dos 

servidores da secretaria da educação como profissionais da educação.  

Nas conferências municipais e estaduais de educação, a associação 

atuou apoiando as iniciativas do fórum estadual, sua organização e participou das 
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atividades preparatórias. No fórum estadual, possui participação superior a 50% nas 

reuniões ordinárias e atividades públicas. 

A OPRINCE traz à tona a temática específica dos profissionais da 

educação indígena no estado do Ceará. No estado estes profissionais são 

contratados por contratos temporários, inexiste concurso público específico para sua 

contratação efetiva. 

No FNE, a pauta vinculada ao direto à educação para os povos indígenas 

é representada pela Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena (CNEEI) 

“uma instância de controle social do MEC, composta por representantes indígenas, 

representantes governamentais e de representantes da sociedade civil”37.   

No FEE, a OPRINCE possui assento desde sua instituição, porém sua 

participação é quase nula, inferior a 10% de assiduidade nas atividades do fórum.  

Infelizmente, a participação da representação é muito reduzida, e os 

temas são urgentes e relevantes, tais como a ampliação dos recursos para a 

manutenção das escolas indígenas e a carência na contratação de profissionais da 

educação não docentes para o trabalho nas escolas38.       

3.2.1.5 Organizações acadêmicas e universidades  

No âmbito universitário e acadêmico, a composição do FEE reúne 10 

representações vinculadas à pesquisa e às universidades do Ceará com ramificação 

nacional. São elas: a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação (ANFOPE); Associação Nacional de Políticas e Administração em 

Educação (ANPAE); Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPED); Fórum dos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação 

em Educação (FORPRED); o Instituto Federal de Educação e Ciências Tecnológicas 

do Ceará (IFCE); Universidade Vale do Acaraú (UVA); Universidade Estadual do 

Ceará (UECE); Universidade Regional do Cariri (URCA); a Universidade Federal do 

Ceará (UFC); e o Conselho de Reitores das Universidades do Ceará (CRUC). 

A ANFOPE, originária dos movimentos de educadores da década de 

1970, é uma organização nacional com capilaridade nos estados do país, possuindo 

                                                      
37 Ver <https://ensinosuperiorindigena.wordpress.com/atores/instituicoes/cneei/>. Acesso em 
15/12/2014. 
38 Ver <http://www.observatorioindigena.ufc.br/oktiva.net/1983/nota/67633>. Acesso em 15/12/2014. 
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uma estruturação que gira em torno dos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à 

Formação Docente e dos fóruns estaduais e nacionais de educação.  

A organização de profissionais da educação assume a perspectiva 

política e acadêmica de atuar no campo da política educacional, com foco nas 

inciativas que visam à valorização dos profissionais da educação, especificamente 

nas propostas no campo da formação docente39. A perspectiva da construção das 

conferências de educação, com foco na agenda política da valorização dos 

profissionais da educação ao considerar o tripé, qualificação da remuneração, 

carreira profissional atrativa e formação inicial e continuada é evidenciado pela 

entidade como uma de suas prioridades. 

Na organização da CONAE e tramitação do novo PNE, a entidade foi 

frontalmente contrária a estratégias de qualificação da remuneração ou da carreira 

profissional pela via de bônus e meritocracia, focada meramente em resultados 

imediatistas e desconectados da totalidade do processo educativo. 

A articulação da ANFOPE com outras entidades, mas principalmente 
seu enraizamento em todos os Fóruns Permanentes de Apoio à 
Formação Docente vem demonstrando o compromisso na condução 
dos debates nos fóruns estaduais e em todas as etapas da 
Conferência Nacional de Educação. Que possamos, exercendo a 
crítica das formas colegiadas instituídas, lutar pela transformação do 
Fórum Nacional de Educação, em um órgão de estado e não de 
governo, espaço amplo e plural, que reúna todas as entidades, 
segmentos e movimentos da área educacional como titulares e que 
alcance e garanta autonomia nas decisões, financiamento e 
infraestrutura. (ANFOPE, 2014, p.03).       

A ANFOPE é membro suplente do FNE na representação das entidades 

com atuação na política de Gestão e Formação dos Profissionais da Educação. Por 

ocasião do adiamento da CONAE 2014, que deveria ocorrer no primeiro semestre e 

foi adiada para o segundo, a associação publicou uma nota em que expressa seu 

posicionamento crítico com relação à atual organização do fórum nacional e reafirma 

seus compromissos com propostas historicamente defendidas pelas entidades e 

movimentos da educação no país. 

A participação da ANFOPE nos fóruns e conferências, desde a 

construção dos fóruns municipais de educação, passando pelas conferências de 

educação, gira em torno da defesa de uma agenda política específica de valorização 

                                                      
39 Ver <http://anfope.com.br/anfope-2/about/>. Acesso em 30/12/2014. 
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profissional docente e mais ampla de fortalecimento da escola pública, com 

ampliação do financiamento da educação e fortalecimento dos cursos de pedagogia 

no país.  

No FEE, a participação da ANFOPE é superior a 50% na frequência das 

suas atividades cotidianas. Embora seja uma organização vinculada à pesquisa e à 

academia, portanto com baixa capacidade de mobilização de massa, a associação 

contribui sobremaneira na construção da agenda política que deve pautar os fóruns 

de educação, principalmente nas questões vinculadas a valorização dos 

profissionais docentes nas conferências de educação e no PNE.  

A ANPAE é outra associação de base nacional com representação nos 

fóruns nacional e estadual de educação. No caso do FNE, a entidade tornou-se 

membro titular no final de 2014 com a inserção de nove novas representações da 

sociedade civil no fórum.  

A organização se estrutura em todos os estados do país, existe desde 

1961 e define como foco da atuação a “sua participação na formulação e execução 

de políticas públicas de educação e na concepção e adoção de práticas de gestão 

democrática, alicerçadas nos valores da justiça social, da liberdade e da igualdade 

de direitos e deveres na educação e na sociedade”40. 

A defesa da gestão democrática é um dos eixos que estruturam a atuação 

da ANPAE no âmbito da agenda política educacional. A atual construção da 

referência social da educação através da CONAE, PNE e FNE, é algo central para a 

entidade, ao evidenciar o papel da ampliação da participação cidadã para garantir 

propostas e decisões democráticas e socialmente representativas.  

A ANPAE convoca seus associados e associadas a permanecerem 
mobilizados/as, nas respectivas seções estaduais, no sentido de 
empreender as ações necessárias, para que se concretize a 
aprovação do PNE e o alargamento das representações da 
sociedade no Fórum Nacional de Educação – FNE, garantindo em 
lei, a sua autonomia e independência frente aos governos em todos 
os níveis da federação, de modo que se torne política de Estado. 
(ANPAE, 2014, p.02).    

Por ocasião do adiamento da etapa nacional da CONAE 2014, diversas 

entidades e movimentos sociais assumiram posição pública de rechaço a decisão 

unilateral do governo federal em adiar a conferência por motivos administrativo-

                                                      
40 Ver <http://www.anpae.org.br/website/sobre-a-anpae/identidade>. Acesso em 30/11/2014. 
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financeiros. A decisão governamental retirou do FNE sua competência na 

coordenação da conferência, fragilizando a definição da autonomia política, 

administrativa e financeira das suas decisões sobre a realização das etapas da 

conferência.   

Em uma nota pública, publicada em janeiro de 2014, a ANPAE afirma a 

compreensão da importância das conferências, fóruns e planos de educação, para a 

construção da referência social em matéria educacional. Destaca a relevância da 

mobilização social para garantir a aprovação célere do novo PNE. Além da 

ampliação das representações sociais no FNE, deve garantir a sua consolidação 

como órgão de Estado para além das políticas sazonais dos governos. No FEE, a 

representação da ANPAE se insere com participação elevada, superior a 50% de 

frequência nas atividades cotidianas do mesmo. Contribui com a defesa de uma 

agenda política articulada nacionalmente no campo da gestão da política 

educacional e da formação dos profissionais da educação.  

Assume a defesa do fortalecimento das iniciativas de Estado que visem à 

efetivação da gestão democrática da educação, com destaque para a participação 

política da sociedade nos fóruns e conferências de educação. 

A ANPEd e o FORPRED que integra sua estrutura fecham a composição 

de associações acadêmicas focadas na pesquisa e na formação, de caráter 

nacional, com capilaridade local nos estados da federação, possuem representação 

no FNE e no FEE. No fórum estadual, ambas possuem representação, no nacional 

apenas a primeira. 

A associação nacional foi criada em 1976 e atua no campo da formação 

na pós-graduação em educação no Brasil. Com isso, busca ser um espaço de 

debate para professores, estudantes, pesquisadores e gestores da educação, 

discutindo de forma integrada questões científicas e políticas da área41. 

A ANPED desenvolve uma agenda político-acadêmica mais ampla, 

pautando diversos temas vinculados à pesquisa em educação. Possui uma 

organização com 24 grupos de trabalho que desenvolvem pesquisas em diversas 

áreas, tais como a formação de professores, Estado e política educacional e a 

educação popular. (ANPED, 2014, p.08). 

                                                      
41 Ver <http://www.anped.org.br/anped/sobre-a-anped/historia>. Acesso em 30/12/2014. 
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No FNE, a ANPED representa as entidades de estudos e pesquisa em 

educação e atua na sua comissão de monitoramento e sistematização. Em reunião 

realizada no mês de agosto de 2014, o pleno do fórum aprovou modificações no 

estatuto do órgão, garantindo a participação da representação da ANPED. 

Uma alteração significativa nesse regimento, é a ampliação da 
participação de entidades comprometidas com a defesa da educação 
pública, como membros efetivos do FNE a partir da próxima 
CONAE/2014. Entre elas podemos destacar a ANPAE,  CEDES, 
Forumdir, Fóruns de EJA e Fóruns de Educação Infantil, destaca a 
presidente da Anped. As novas perspectivas de imputações ao FNE 
postas pelo Plano Nacional de Educação estiveram em debate no 
pleno, que discutiu como o Fórum deve participar dos processos de 
monitoramento da execução deste Plano. Para tanto, o Fórum 
encaminhará um requerimento ao Ministro da Educação (MEC), 
Henrique Paim, no qual pede apoio na instrumentalização do FNE no 
que se refere ao desempenho das funções deste acompanhamento. 
(ANPEd, 2014, p.08)         

A modificação do regimento do fórum ocorreu no contexto das novas 

atribuições e definições inerentes à Lei 13.005/2014 que aprovou o novo PNE. A 

ANPEd compreende que a projeção da definição de um caráter de órgão de Estado, 

definido na normatização que instituiu o plano nacional, deve ser fortalecido com sua 

instrumentalização e legislação específica para o desempenho de suas funções com 

autonomia em relação à agenda governamental. 

Outro ponto relevante, compreendido como processo de fortalecimento do 

FNE, foi a ampliação da sua representatividade social com a inclusão de novas 

organizações e movimentos nacionais vinculados a defesa do direito à educação. 

Para a ANPEd, a consolidação do fórum como órgão de Estado passa 

pela ampliação contínua de sua representatividade social e por uma normatização 

que garanta sua autonomia política, administrativa e financeira para exercer suas 

atribuições. No FEE a associação participa com assiduidade superior a 50% de 

frequência nas suas atividades cotidianas. Sua representação atuou na construção 

da conferência estadual de educação, ocorrida em 2013, além das outras atividades 

realizadas pelo fórum no período.  

A consistência do discurso e da agenda política vinculada ao ensino e à 

pesquisa acadêmica, trabalhando nos mais diversos temas e dimensões da 

educação, está na principal contribuição da associação para a construção dos 

fóruns, conferências e planos de educação.  
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No fórum do Ceará, o FORPRED também possui uma representação, no 

fórum nacional o mesmo é representado por sua estrutura superior, no caso a 

ANPED. O fórum de coordenadores de programas de pós-graduação, criado em 

1992, possui uma atuação similar a ANPED, porém com foco na política educacional 

dos programas de pós-graduação no país.  

No FEE, o FORPRED foi integrado no ano de 2014 e possui participação 

reduzida, com frequência inferior a 10% nas suas atividades cotidianas. 

Além das associações nacionais com caráter acadêmico e vinculadas à 

pesquisa e à formação no campo educacional, o fórum estadual possui outro grupo 

composto por outras 06 representações das universidades estaduais, da 

universidade federal e do Instituto Federal de Educação do Ceará.  

As universidades estaduais são a UECE, UVA e URCA, a primeira 

sediada na cidade de Fortaleza com alguns campi espalhados pelo interior do 

estado; a segunda sediada na região norte do estado, na cidade de Sobral; e a 

terceira sediada na região sul do estado, na cidade de Juazeiro do Norte. No FNE, a 

representação das universidades estaduais existente é a Associação Brasileira dos 

Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM). Esta assume como 

lócus privilegiado dos seus debates e proposições, a questão do ensino superior e o 

papel das IES estaduais e municipais na construção dos fóruns de educação e na 

efetivação das metas do PNE. 

As três universidades estaduais do Ceará são filiadas a ABRUEM.  No 

âmbito do FEE, a participação das representações das universidades estaduais é 

reduzida, inferior a 30% de frequência nas reuniões e outras atividades cotidianas do 

fórum. Por sua estrutura institucional organizada em torno do ensino, da pesquisa e 

da extensão, além de uma boa capilaridade estadual e potencial de construção de 

agenda política e social na educação, as universidades estaduais podem contribuir 

de forma muito relevante para o fortalecimento do FEE. 

Dentre as instituições federais de ensino superior existentes no Ceará, 

atualmente duas compõem o FEE, a UFC e o IFCE. As duas instituições possuem 

estrutura de campi avançados em todo o estado, portanto, tem capacidade de 

atuação estadual no âmbito da comunidade acadêmica e da sociedade via projetos 

de extensão. No FNE, as instituições federais de ensino superior são representadas 

pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
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Superior (ANDIFES); e pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de 

Educação Profissional, científica e tecnológica (CONIF).  

As diferentes questões que compõem a pauta do ensino superior são 

tratadas e representadas pelas instituições federais, desde a agenda da pesquisa e 

fortalecimento da produção científica no país, passando pela valorização dos seus 

profissionais.  

Na etapa nacional da segunda edição da CONAE, a ANDIFES participou 

de seis colóquios “os temas debatidos foram desafios do ensino superior, formação 

de professores, educação a distância, contextualização curricular e educação 

quilombola.”42  

A capacidade científica na construção de propostas e produção de dados 

em matéria educacional é um diferencial das instituições acadêmicas do país. 

Embora seja substancial a contribuição que a pesquisas e propostas do meio 

acadêmico podem trazer, sua atuação específica na coordenação das conferências 

está diretamente relacionada à compreensão e atuação dos gestores da importância 

das propostas em curso. 

O CONIF é outra representação das instituições federais de ensino, 

porém com o recorte mais específico da educação profissional e tecnológica. O 

conselho foi criado em 2009 no esteio da ampliação do número de instituições 

federais de educação profissional e da criação da rede federal de educação 

profissional e tecnológica (Lei 11.892/2008). (COINF, 2014, p.02) 

Na etapa nacional da segunda edição da CONAE, o CONIF discutiu 

temas como o desenvolvimento nacional e as políticas de expansão da educação 

profissional, técnica e tecnológica com participação social. Outros temas como a 

Educação de jovens e adultos e a introdução de tecnologias da informação e 

comunicação nos processos educativos foram discutidos por representantes do 

conselho nacional43. 

Apesar da amplitude e profundidade das pautas oriundas das instituições 

federais de ensino superior, através do desenvolvimento científico do ensino e da 

pesquisa, sua participação no FEE foi muito reduzida, com frequência inferior a 10% 

na participação das atividades cotidianas do fórum. 

                                                      
42 Ver <http://www.andifes.org.br/?p=29364>. Acesso em 10/12/2014. 
43 Ver <http://portal.conif.org.br/ultimas-noticias/720-rede-federal-tem-ampla-participacao-na-

conae.html>. Acesso em 10/12/2014. 
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Por fim, a última organização acadêmica local que compõe o FEE é o 

CRUC. O Conselho reúne os reitores de todas as universidades, federais e 

estaduais, públicas e privadas, existentes no estado Ceará. 

O conselho sediou as primeiras reuniões do fórum estadual no ano de 

2011 e formalmente foi a organização responsável pela instituição do mesmo em 

parceria com a SEDUC, conforme registros da portaria normativa Nº 0286/2012 que 

instituiu o fórum. 

Apesar da importância institucional do CRUC nas primeiras reuniões e 

inciativas que instituíram o FEE, sua participação foi praticamente nula ao longo da 

existência do fórum. Após as primeiras reuniões de instituição do mesmo, a 

participação dos representantes do conselho foi inferior a 10% de frequência nas 

suas atividades cotidianas. 

3.2.1.6 Organizações e movimentos sociais 

No âmbito das organizações e movimentos da sociedade civil que 

compõem o FEE existem, ainda, quinze representações: a Associação Brasileira de 

Educação Musical (ABEM); Associação Brasileira de Psicopedagogia (ABPP); 

Associação Cearense de Combate a Corrupção e a Impunidade (ACECCI); 

Associação de Apoio aos Pais e Alunos do Estado do Ceará (AAPAECE); Fórum 

Permanente de Educação e Diversidade Étnico-racial do Ceará; Campanha Nacional 

Pelo Direito à Educação; Comitê Campanha Educação do Campo; Conselho de 

Orientação do Ensino Religioso do Ceará (CONOERCE); Fórum de Educação 

Infantil do Ceará (FEIC); Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Ceará (Fórum 

EJA); Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MTST Educação);  ONG 

Comunicação e Cultura; Programa Educacional em Células Cooperativas (PRECE); 

Rede de Educação Cidadã (TALHER-CE – RECID); Rede de Educação Semiárido 

brasileiro (RESAB). 

Dentre as quinze representações de organizações e movimentos sociais 

vinculados direta ou indiretamente à educação, destacam-se algumas questões: a 

primeira é a diversidade nas formas de organização existentes, pois existem 

associações, comitês, conselhos, redes, fóruns e movimentos.  

A segunda é a diversidade de conteúdos que definem suas pautas de 

mobilização, lutas, debates e intervenções públicas, além da construção de agenda 

política em matéria educacional, vinculada aos anseios da sociedade e à dinâmica 
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das instituições políticas, como, por exemplo, na tramitação do PNE no Congresso 

Nacional.   

A terceira é a diversidade nos níveis e intensidade da participação política 

no âmbito do FEE e das conferências de educação, considerando a amplitude 

nacional das organizações, o seu nível de inserção na construção dos fóruns de 

educação e a condução dos debates e proposições nas edições da CONAE e na 

construção do novo PNE.  

Nesse sentido, existem organizações que possuem uma baixa 

participação do FEE, inferior a 10% de frequência nas suas atividades cotidianas, 

com amplitude circunscrita ao âmbito estadual e participação reduzida ou inexistente 

nos debates inerentes as conferências de educação e ao PNE nas articulações 

construídas pelo fórum. 

Este é o caso da AAPAECE, do Comitê Campanha Educação do Campo, 

do CONOERCE, da ONG Comunicação e Cultura e da PRECE. A participação das 

organizações mencionadas na construção do fórum estadual foi praticamente nula, 

portanto sua representação não construiu as bases de sua própria legitimidade na 

militância da educação constituinte da composição e experiência política do fórum.  

Existem também as organizações com representação e articulação 

nacional que no fórum local tiveram participação inferior a 10% de frequência nas 

suas atividades cotidianas. Estas são ABEM, ABPP, Fórum Permanente de 

Educação e Diversidade étnico-racial do Ceará e o MST. 

As duas primeiras associações nacionais mencionadas não possuem 

representação no FNE. A pauta nacional crucial de ambas é o reconhecimento 

profissional dos seus representados e a relevância da inserção da sua atuação nas 

escolas para garantir mais diversidade, inclusão e qualidade da educação. A 

educação musical e a atuação do profissional psicopedagogo no acompanhamento 

das demandas escolares nas diversas redes de ensino do país constituem temas 

específicos e transversais nos debates educacionais. Ambos vinculam-se a 

questões mais amplas como os direitos humanos, a inclusão e a diversidade no 

âmbito do direito à educação.  

Existem outras questões mais específicas como a contratação e a 

valorização desses profissionais e o financiamento para a aquisição de 

equipamentos e infraestrutura para o seu trabalho nas escolas.  Os Fóruns 

Permanentes de Educação e Diversidade Étnico-racial, foram instituídos no âmbito 
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nacional, por indução do governo federal através da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC), na perspectiva da 

articulação entre o poder público e a sociedade civil organizada (MEC, 2010).  

Sua atuação e pauta política vincula-se a construção da capacidade de 

intervenção nas políticas públicas educacionais com foco na implementação das 

diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e o 

ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. 

No FNE, os fóruns de educação e diversidade étnico-racial são 

representados pela Comissão Assessora de Diversidade para Assuntos 

relacionados à Educação dos Afrodescendentes (CADARA).  

Criada em 2005, a comissão técnica é um órgão vinculado ao MEC de 

natureza consultiva e propositiva, composta por representantes da SECAD/MEC, por 

representantes de outros órgãos da administração federal, estadual ou municipal, 

bem como por representantes da sociedade civil, de entidades e organizações do 

movimento negro44. 

A CADARA é uma das instâncias responsáveis pela organização e 

articulação política dos diversos fóruns de educação e diversidade étnico-raciais 

estaduais e municipais espalhados pelo país. A agenda política da diversidade, 

igualdade, inclusão e direitos humanos é prioritária para a atuação dos fóruns e da 

comissão.  

Nas conferências e fóruns de educação, a CADARA e os seus 

respectivos fóruns atuaram na construção das duas edições da CONAE em âmbito 

nacional, participam do FNE e demais fóruns de educação em várias partes do país, 

inclusive no Ceará e apresentaram propostas na tramitação do PNE. 

No documento de 2011, intitulado Considerações e Propostas de 

Emendas ao Projeto de Lei 8035/2010, elaborado pela Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR/PR); pela CADARA/MEC; e a pelo Centro 

de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdades (CEERT). Afirma-se que, 

(BRASIL, 2011, p.02): 

 

As considerações e as propostas nele constantes visam a assegurar 
que importantes demandas sociais, na área de educação, 

                                                      
44 Ver <http://etnicoracial.mec.gov.br/cadara>, consultado em 28/12/2014. 



172 

referendadas no relatório final da Conferência Nacional de Educação 
(CONAE), ocorrida em março/abril de 2010, sejam respeitadas e 
incorporadas ao Plano Nacional de Educação. Além disso, leva em 
consideração a lei 10.639/2003 e a lei 12.288/2010 (Estatuto da 
Igualdade Racial), cujos dispositivos determinam, ao Poder Público 
Federal, dos estados e dos municípios, a adoção de medidas 
voltadas as políticas de Ação Afirmativa, à educação quilombola e à 
Educação das relações étnico-raciais e para o estudo de história de 
cultura africana e afro-brasileira, objetivando a superação, na 
próxima década, do quadro de desigualdades raciais que acomete a 
população negra. As propostas nele apresentadas resultam da 
mobilização e das contribuições de diversos/as educadores/as, 
pesquisadores/as e ativistas do movimento negro. 

No âmbito nacional os movimentos de educação e diversidade étnico-

racial propõem para sua atuação na construção das conferências, fóruns e plano de 

educação, o foco numa agenda política vinculada aos direitos humanos, a inclusão e 

a redução das desigualdades no Brasil em matéria educacional.  

Atualmente existe todo um marco normativo conquistado pela mobilização 

e pauta das diversas organizações e representações vinculadas ao tema da 

diversidade.  

A construção do Sistema Nacional de Educação é algo fundamental, pois 

as reivindicações e lutas no campo educacional vislumbram uma ação articulada de 

todos os entes federados do país para efetivar direitos e combater desigualdades 

históricas. 

Outro movimento social com atuação nacional e representação no FNE é 

o MST. A organização com reduzida atuação no FEE possui nacionalmente uma 

agenda política bem definida na política educacional, com pautas históricas 

vinculadas essencialmente aos movimentos sociais do campo. Algumas das pautas 

evidenciadas pelo MST na definição da sua agenda política vinculada à educação e 

à cultura são: a valorização e o reconhecimento dos saberes populares; o 

fortalecimento do acesso à cultura; a educação de jovens e adultos com a luta pela 

erradicação do analfabetismo; e a ampliação do acesso com garantia de 

permanência dos trabalhadores e trabalhadoras rurais na educação básica e 

superior.   

O movimento com mais de 30 anos de existência, possui capilaridade 

nacional e capacidade de mobilização de massa, além de pautas consolidadas ao 

longo de sua história, com destaque para os temas vinculados a política 

educacional. 
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O Coletivo Nacional de Educação do MST participou das duas edições da 

CONAE, atuando inclusive nas conferenciais municipais e estaduais, além dos 

fóruns de educação e articulação com outros movimentos sociais nas mobilizações 

em torno da tramitação legislativa do novo PNE no Congresso nacional. 

Sobre a participação na CONAE e as pautas da educação do campo, uma 

das representantes do Coletivo Nacional de Educação do MST na segunda edição 

da CONAE, Maria Cristina Vargas, afirmou em entrevista a revista Brasil de Fato que 

(BRASIL DE FATO, 2014, p.01), 

Em relação aos pontos da educação no campo, a CONAE ainda não 
é o espaço que a agente vai conseguir o diálogo necessário. Da 
última CONAE (em 2010) até agora, pouca coisa avançou. 
Avançamos em relação aos marcos regulatórios, como o decreto 
(7.542, de novembro de 2010,  que dispões sobre a política de 
educação do campo, e o Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária – PRONERA.), que leva em consideração a 
educação do campo. Mas, o problema está no sistema do nosso país 
que, por serem estados e municípios, os responsáveis 
principalmente pela educação básica, não chega na efetivação 
destes programas. Para a CONAE, as discussões que a gente tem 
feito nos fóruns da educação no campo são, entre tantas outras, a 
questão da construção das escolas e a parada imediata de 
fechamento de escolas. A gente tem também outra fundamental que 
é a de formação de professores. Mas tem uma que é mais invisível e 
que é um descaso do Estado, que é a alfabetização de jovens e 
adultos. É no campo onde está concentrado o maior número de 
jovens que não tem acesso à leitura e a escrita. E para nós isso é um 
dever desse Estado e não andar a passos lentos como está 
acontecendo agora. Em torno de 28% da população de analfabetos 
se concentra no campo.                                

Para a representante do MST, a construção do Sistema Nacional de 

Educação é condição essencial para garantir avanços na agenda política da 

educação do campo. É preciso definir objetivamente as responsabilidades e 

corresponsabilidades dos entes federados na política educacional. 

A agenda política do movimento em matéria educacional converge para a 

efetivação das metas do PNE, questões como a universalização do acesso ao 

ensino fundamental e a erradicação do analfabetismo, além da própria definição do 

SNE e da meta de ampliação do financiamento da educação nacional, compõem a 

dinâmica doa agenda que dialoga com a pauta do MST. 

Dentre os movimentos sociais que compõem o FEE, existem dois com 

frequência entre 30% e 50%, organização nacional, agenda política definida no 
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campo da educação, porém sem representação direta no FNE. Estes movimentos 

são a RECID e a RESAB. 

A RECID é uma rede organizada em todo o país a partir de coletivos 

estaduais, com 550 organizações e entidades da sociedade civil que atuam em 

temas como o controle social das políticas públicas, geração de trabalho e renda e a 

organização popular45. 

No âmbito educacional, a rede propõe assumir a defesa de um projeto de 

educação popular vinculada às propostas do educador Paulo Freire, articulando 

conhecimento científico e saber popular de forma criativa e participativa com via a 

uma perspectiva da ampliação e efetivação dos direitos46.  

Na primeira edição da CONAE, a RECID atuou no sentido de garantir o 

reconhecimento da educação popular como política pública no documento final da 

conferência, algo que garantiu a continuidade do debate em torno do PNE e de 

outras iniciativas governamentais e estatais.  

Na segunda edição da CONAE, a rede nacional compreende que é 

preciso ampliar a mobilização popular e social em torno do novo PNE, com foco em 

temas como o financiamento da educação na meta 20, a criação dos fóruns e a 

participação qualitativa nos conselhos de educação, mudança na concepção 

produtivista e mercadológica da educação e a garantia de currículos que dialoguem 

com os pressupostos teóricos e metodológicos da educação popular. (RECID, 2014, 

p.03). 

Para a RECID, as conferências, os fóruns de educação e o novo PNE 

representam um verdadeiro marco no esforço de construção de uma dinâmica 

participativa e democrática de caráter nacional no país (RECID, 2014, p.04), 

 

O novo Plano Nacional de Educação (PNE) é fruto de um processo 
democrático e participativo vivenciado durante a I CONAE em 2010, 
momento ímpar que materializou uma nova dinâmica participativa de 
alcance nacional, um marco setorial importante de uma nova 
correlação de forças na construção das políticas públicas em âmbito 
nacional, elaborando um documento final que resume os grandes 
desafios da educação brasileira para a próxima década. Traz na sua 
essência questões como o papel do Estado na garantia do direito à 
educação de qualidade, à gestão democrática, assim como a 

                                                      
45 Ver <http://recid.redelivre.org.br/como-nos-organizamos-2/>, consultado em 10/12/2014. 
46 Ver <http://recid.redelivre.org.br/o-que-defendemos-2/>, consultado em 10/12/2014. 
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avaliação, a democratização do sistema educacional, a valorização 
dos profissionais da educação, o financiamento e o controle social do 
investimento educacional e a educação como espaço de promoção 
da justiça social, inclusão, diversidade e igualdade.       

O novo PNE é como uma síntese de esforços e iniciativas sociais e 

políticas para democratizar a gestão da educação nacional. A RECID compreende 

esta experiência como exitosa na perspectiva de empreender uma nova dinâmica 

participativa que constrói referência social na construção da política educacional.  

Sua organização em rede por todo o território nacional, reunindo mais de 

500 organizações sociais com foco no desenvolvimento de iniciativas no campo da 

educação popular, indica um potencial mobilizador importante para o fortalecimento 

das iniciativas de participação política da sociedade no campo educacional.  

A segunda rede social nacionalmente articulada a compor o FEE é a 

RESAB. A perspectiva do direito à educação contextualizado no semiárido é o foco 

da rede, trabalhando os territórios e as comunidades espelhadas pela região. 

A agenda política da RESAB é estruturada em torno da consolidação de 

uma proposta político-pedagógica de educação para o semiárido brasileiro. É um 

espaço de articulação regional que integra educadores e educadoras, instituições 

governamentais e não governamentais.  

A rede busca dialogar e congregar diversas experiências com educação 

para a convivência com o semiárido com suas variadas opções metodológicas, além 

dos seus sujeitos individuais e coletivos, considerando sua diversidade47. 

Nas conferências e fóruns de educação, sua pauta política converge para 

a construção do novo PNE, pois a construção coletiva e democrática da política 

educacional no país deve ser fortalecida (RESAB, 2014, p.03), 

Devemos continuar investindo na realização da CONAE – momento 
de reflexão coletiva e de confirmação dos sonhos de uma educação 
realmente de qualidade e para todos e todas; devemos continuar 
ajudando a fortalecer o FNE que foi uma indicação do grande 
movimento na construção da LDB e devemos continuar atentos/as 
aos rumos da tramitação do PNE de forma a assegurarmos a 
aprovação do PLANO de EDUCAÇÃO que o povo brasileiro informou 
e que espera que o congresso respeite e o aprove.  

                                                      
47 Ver <http://procampouneal.blogspot.com.br/2011/11/assembleia-anual-da-resab.html>, 

consultado em 10/12/2014. 
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Apesar das ressalvas sobre o adiamento da segunda edição da CONAE e 

as lacunas do novo PNE do ponto de vista de sua referência social a partir das 

deliberações do documento final da primeira edição da conferência nacional de 

educação, a RESAB reafirma seu compromisso com a concepção e dinâmica das 

conferências e fóruns de educação, além da construção dos planos nacionais de 

educação referenciados pela participação popular. 

Por fim, na composição de movimentos sociais do FEE, existem quatro 

organizações que possuem mais de 50% de frequência nas suas atividades 

cotidianas, apenas uma delas não possui representação no FNE, no caso a 

ACECCI. Os fóruns FEIC e EJA e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

possuem representação nos fóruns nacional e estadual. 

A ACECCI é uma organização não governamental que atua com temas 

vinculados a prevenção e no combate a corrupção no setor público em todos os 

níveis da federação. É vinculada a Articulação Brasileira contra a Corrupção e a 

Impunidade (ABRACCI).  

No campo educacional a organização atua na perspectiva do 

fortalecimento do controle social e da fiscalização dos órgãos públicos, além da 

construção de mecanismos educativos para elevar o entendimento dos atos e 

mecanismos de fiscalização e combate a corrupção48. 

A agenda política da ACECCI não possui foco na educação, apenas de 

forma transversal no âmbito do controle social. O financiamento da educação com 

as respectivas opções governamentais de investimentos, via programas, obras de 

infraestrutura ou aquisição de livros didáticos, são o foco do debate à luz da atuação 

da sociedade na fiscalização e controle do gasto público.  

Atualmente a representação do fórum EJA coordena o FEE e 

recentemente sua organização nacional passou a compor o FNE, no final de 2014. A 

organização é a segunda da sociedade civil eleita para a coordenação-geral do 

fórum estadual de educação do Ceará.  

O fórum EJA atua em diversos campos e pautas da política educacional 

nacional, porém possui uma agenda política específica da sua militância social que é 

a defesa do direito à educação para jovens e adultos. 

                                                      
48 Ver <http://www.acaocearense.org/quem-somos.html>, acesso em 11/12/2014. 
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Desde a segunda metade da década de 1990, os Fóruns EJA passaram a 

se organizar por todos os estados do país, o eixo de sua organização são os 

Encontros Nacionais de EJA que reúnem diferentes perspectivas, abordagens e 

experiências voltadas para a educação de jovens e adultos. 

Nos fóruns, conferências e planos de educação, os fóruns EJA de todo o 

país assumem a pauta das garantias para o acesso e permanência dos estudantes 

da EJA nas redes públicas de ensino, a definição de políticas públicas educacionais 

que considerem suas especificidades, com garantia de financiamento, material 

didático adequado e formação voltada para a emancipação. 

A participação do movimento no FNE foi considerada uma conquista para 

os representantes dos fóruns EJA, pois suas pautas adquirem maior visibilidade 

política e ganham força no debate nacional que envolve a opinião pública e outras 

instâncias de Estado como o parlamento. 

A partir da sua participação no FNE, os fóruns EJA ganham força para 

participar dos fóruns municipais e estaduais de educação. O movimento participou 

ativamente das duas edições da CONAE e compreende que temas como a 

alfabetização de jovens, adultos e idosos precisam adquirir mais visibilidade e 

prioridade no debate nacional da política educacional com foco no novo PNE.   

Segundo a representante titular dos fóruns EJA na Comissão 
Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos 
(CNAEJA), Rita Cássia Alves, participar do FNE é importante para 
dar maior visibilidade “à defesa de uma educação pública, gratuita e 
de qualidade social para os jovens, adultos e idosos deste país.” “A 
partir de agora, a nossa perspectiva é efetivar políticas nacionais que 
viemos propondo para o MEC (Ministério da Educação) a bastante 
tempo”, afirmou. Além disso, Rita destacou a participação no FNE 
como forma de  acompanhar os processos de decisão em âmbito 
nacional: “com o acúmulo que os fóruns já possuem nos municípios e 
estados, agora poderemos participar dos debates e continuar  
acompanhar a efetivação das propostas e das políticas para todo o 
país.” (DE OLHO NOS PLANOS, 2014, p.12).                      

Como coordenador-geral do FEE e membro do FNE, o Fórum EJA 

apresenta sua agenda política com coesão e capacidade de articulação nacional. 

Sua pauta compõe o bojo de demandas históricas da sociedade brasileira em 

matéria educacional, dentre as quais destaque-se a erradicação do analfabetismo, 

desafio vislumbrado na CF. de 1988 e reafirmado no novo PNE como algo latente e 

ainda atual na garantia do direito à educação no país. 
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Na última reunião do FNE de 2014, o FEIC passou a fazer parte da sua 

composição. O fórum possui organização nacional em todos os estados do país, 

numa articulação política denominada Movimento Interfóruns da Educação Infantil 

do Brasil (MIEIB). 

O movimento define sua agenda política no escopo das lutas pela 

garantia do direito à educação para crianças de 0 a 6 anos em instituições de 

educação infantil.  Nesse sentido, questões como a ampliação e integração dos 

sistemas de ensino, ampliação do financiamento, formação adequada e específica 

dos profissionais da educação infantil e a definição de normas para credenciamento 

e a regularização do funcionamento das instituições de educação infantil, são 

algumas das principais pautas do movimento49. 

Nas conferências, fóruns e plano de educação, o MIEIB atua na 

perspectiva de tratar questões específicas da educação infantil em articulação com 

os movimentos que abordam outros temas e questões vinculados ao direito à 

educação de qualidade sob referência social. 

Na tramitação legislativa do novo PNE no Congresso Nacional, o 

movimento apresentou 20 emendas ao projeto de lei com contribuições para 

aprimorar diversas questões vinculadas aos temas da educação infantil50. 

Desde a primeira edição da CONAE, ocorrida em 2010, o movimento 

pleiteia sua inserção no FNE e enfrenta dificuldades no debate local nos estados e 

municípios para compor os respectivos fóruns locais de educação51. Para o 

movimento, a mobilização e a participação nas redes de ensino locais é crucial, pois 

a educação infantil concentra-se principalmente nas redes municipais de ensino. 

Por fim, o último movimento social com ampla participação no FEE e 

representação no FNE é a Campanha Nacional Pelo Direito à Educação. O 

movimento surgiu em 1999 a partir de uma série de forças políticas com foco na 

“mobilização, comunicação e pressão política” no campo da política educacional 

nacional52.  

A Campanha é membro titular do FNE representando os movimentos em 

defesa do direito à educação, compõe o FEE desde sua instituição. O movimento 

                                                      
49 Ver <http://www.mieib.org.br/pagina.php?menu=institucional>, acesso em 15/12/2014. 
50 Ver <http://www.mieib.org.br/admin/arquivos/biblioteca/emendas_mieib.2011-05-31_23-13-
47.pdf>, acesso em 15/12/2014. 
51 Ver <http://www.mieib.org.br/pagina.php?menu=noticias&codigo=212>, acesso em 
15/12/2014. 
52 Ver <http://www.campanhaeducacao.org.br/?pg=Institucional>, acesso em 20/12/2014. 
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possui amplitude nacional, organizando-se em praticamente todos os estados do 

país. São “200 grupos e entidades distribuídas por todo o país, incluindo 

movimentos sociais, sindicatos, organizações não governamentais nacionais e 

internacionais, fundações, grupos universitários, estudantis, juvenis e 

comunitários.”53 

A definição de uma composição ampla e plural no campo político da 

Campanha proporciona a construção de uma agenda diversificada no campo 

educacional. Nesse sentido o PNE torna-se um eixo importante por sintetizar no 

âmbito da projeção de uma política de Estado, as lutas pelo direito à educação e sua 

qualidade socialmente referenciada.  

As pautas do movimento convergem exatamente para a consolidação de 

uma política de Estado para a educação nacional54. O fortalecimento da participação 

popular na construção da referência social através das conferências de educação é 

considerado estratégico para a campanha.  

O movimento considera que as mobilizações, ações públicas e 

proposições oriundas da sociedade e articuladas ao planejamento estatal expresso 

no PNE são essenciais para garantir avanços nas lutas pelo direito à educação de 

qualidade.  

As garantias de financiamento para a qualidade da educação determinada 

na proposta do custo aluno-qualidade é outro tema estratégico priorizado pela 

Campanha nacional. O vínculo entre financiamento e qualidade sob a égide da 

referência social na definição da política educacional compõe três eixos 

articuladores da efetivação do direito à educação.    

Além disso, pautas como a implementação da Lei do Piso Salarial 

Profissional do Magistério (Lei 11.738/2008) e do FUNDEB (Lei 11.494/2007), 

convergindo respectivamente para os temas da valorização dos profissionais da 

educação e a ampliação do financiamento educacional para toda a educação básica 

pública no país, são relevantes para o movimento. A reforma tributária é outro tema 

em destaque na definição da agenda política da Campanha. A disputa crucial pelo 

fundo público com foco na ampliação do investimento público nas áreas sociais é o 

eixo do debate defendido pela Campanha para uma reforma tributária. Nesse 

                                                      
53  Idem. 
54 Ver <http://www.campanhaeducacao.org.br/?pg=PautasPoliticas>, acesso em 20/12/2014. 
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sentido, questões como a vinculação de todos os tributos e não apenas impostos, ao 

investimento em áreas sociais e a criação de uma taxação variável e progressiva 

sobre a renda e o faturamento das empresas, são pautadas pelo movimento social. 

A agenda política da Campanha converge para a construção das 

instâncias de Estado que potencializem a construção da referência social da política 

educacional, tais como as conferências, fóruns e o plano de educação. A sua 

participação nos fóruns de educação e a atuação no sentido da organização e 

fortalecimento das edições da CONAE são prioritárias para o movimento que se 

articula em todo o país com esse objetivo. 

O movimento compôs as articulações políticas que lutaram pela 

organização das conferências de educação. A Campanha participou da comissão 

organizadora nacional da primeira edição da CONAE entre os anos de 2009 e 2010. 

A Campanha Nacional defendeu que a concepção e a organização da 

CONAE com suas etapas municipais, estaduais e nacionais deveriam ser realizadas 

pelo FNE e os respectivos fóruns estaduais e municipais.   

A proposta é que o grande eixo articulador dos debates e deliberações 

das conferências deve ser a concepção e o monitoramento do PNE, sob o prisma da 

participação popular e do controle social na definição de princípios, diretrizes, metas 

e estratégias da educação nacional. 

 

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação acredita no processo 
das conferências como um execício de participação democrática, 
incentivo ao controle social das políticas públicas e possibilidade de 
interação entre sociedade civil e poder público. Portanto, exigimos 
fortalecimento e a oficialização desse processo democrático, que 
deve ser coordenado por um Fórum Nacional de Educação, 
composto pelas entidades e movimentos mais representativos do 
campo da educação. Deve caber ao fórum o monitoramento das 
deliberações advindas da 1a CONAE (Conferência Nacional de 
Educação, 2010) e de suas futuras edições. (CAMPANHA 
NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO, 2014, p.03).  

   

O exercício da participação democrática no controle social das políticas 

públicas a partir da interação da sociedade civil e do poder público constitui um dos 

eixos articuladores da agenda política da Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação. 
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No Ceará, a representação da Campanha chegou a compor a 

coordenação do fórum estadual. O movimento atuou com intensidade nas atividades 

cotidianas e nos encontros de formação do FEE.    

Por fim, na composição oriunda das representações da sociedade civil no 

FEE, existem ainda três entidades vinculadas à organização dos gestores da 

educação. Estas organizações são: Associação dos Municípios do Estado do Ceará 

(APRECE); União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME); e a União 

Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME).      

Na atuação do FEE estas três organizações foram estratégicas para a 

articulação com os municípios e suas respectivas redes municipais de ensino do 

Ceará. As organizações cumpriram um papel importante na construção das 

conferências municipais e estadual de educação no âmbito da segunda edição da 

CONAE. 

A representação da UNCME coordenou o fórum estadual na composição 

da sua segunda coordenação. Sua atuação foi estratégica para a definição de um 

fórum efetivamente articulado em todas as regiões do Ceará no período de 

realização das conferências municipais de educação, porém foi limitado na 

instituição dos fóruns municipais de educação.  

A APRECE, fundada em 1968, possui uma agenda política ligada 

diretamente a realidade dos gestores municipais do estado do Ceará. A educação é 

uma das principais pautas da organização, pois questões como o financiamento, a 

organização das redes de ensino e a qualidade da educação são desafios 

constantes para os prefeitos e as respectivas gestões municipais. 

A associação de prefeitos compõe o FEE desde sua instituição, 

possuindo frequência entre 30% e 50% nas suas atividades cotidianas. A construção 

do regime de colaboração entre entes federados e cooperação entre redes de 

ensino no país, como determinam respectivamente os artigos 23 e 211 da CF., são 

desafios que exigem uma atuação crucial dos prefeitos e governadores para a 

definição em lei federal do SNE.  

No âmbito das conferências e fóruns de educação, questões como a 

instituição dos fóruns municipais e a elaboração dos planos municipais de educação, 

estes já em 2015, exigem empenho dos gestores municipais, além do compromisso 

político, investimento e planejamento da União para tal fim. 
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Os fóruns e os planos municipais devem ser construídos em consonância 

com a definição nacional preconizada no novo PNE. Como órgãos públicos que 

devem receber apoio institucional dos governos municipais. O legislativo municipal 

precisa definir em lei sua instituição. 

A atuação da APRECE na articulação política dos prefeitos é crucial para 

o avanço dessa agenda política no Ceará. Sua participação no FEE pode favorecer 

o processo pactuado em todo o estado. É preciso que haja entendimento político 

dos gestores sobre a importância da participação popular na definição da gestão 

democrática da educação.       

A APRECE recebeu do coordenador do Plano Estadual de 
Educação, solicitação para apoiar o envolvimento dos prefeitos 
cearenses no trabalho de elaboração ou adequação dos Planos 
Municipais de Educação. O trabalho decorre da determinação 
imposta pela lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que trata do Plano 
Nacional de Educação (PNE). No seu artigo 8o a lei impõe aos 
Estados e os municípios o prazo de um ano para que elaborem ou 
adequem seus planos de educação, em consonância com o Plano 
Nacional. Para auxiliar Estados e municípios nessa tarefa, o 
Ministério da Educação (MEC), em conjunto com o Conselho 
Nacional dos Secretários de Educação (CONSED) e a UNDIME, 
implantou uma rede de Cooperação Técnica em todo o país, 
contando com total apoio das Secretarias de Educação estaduais e 
municipais nas 27 unidades da federação. Considerando todo o 
avanço já alcançado no Ceará, a APRECE está reforçando o convite 
para que os prefeitos dos municípios filiados acompanhem, apoiem e 
auxiliem o processo de elaboração ou adequação do Plano Municipal 
de educação. (APRECE, 2014, p.07).                  

A APRECE é articulada à UNDIME no debate da política educacional sob 

a ótica da gestão municipal. A exigência legal expressa no PNE da construção dos 

planos municipais de educação exige das organizações municipalistas uma agenda 

que deve ser cumprida nos próximos anos. 

A UNDIME compõe o FNE e o FEE. Possui organização com capilaridade 

nacional e agenda política oriunda dos gestores municipais de educação. No debate 

nacional, a organização se articula com uma extensa rede social integrada por 

sindicatos, associações, organizações não governamentais, movimentos sociais 

dentre outros. 

Suas pautas envolvem todo o processo educativo no âmbito dos 

municípios. O marco normativo da educação nacional define que as redes 

municipais de educação são responsáveis pelas creches, educação infantil e ensino 
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fundamental. Nesse sentido, questões como o financiamento da educação para 

garantir a ampliação das matrículas, infraestrutura e a valorização dos profissionais 

da educação, são essenciais para o debate na UNDIME.  No contexto da 

organização e realização das conferências de educação, a entidade dialoga com 

pautas como a instituição dos fóruns e a formulação dos planos municipais de 

educação no país.  

Seu potencial de atuação junto aos 5570 municípios brasileiros, a 

credencia para fortalecer as iniciativas e definições inerentes ao PNE, CONAE e 

fóruns de educação. 

Em 25 de junho, foi sancionado o Plano Nacional de Educação 
(PNE) pela presidenta Dilma Rousseff. O projeto de lei 8.035/2010 
(PNE), encaminhado pelo executivo federal, recebeu milhares de 
propostas de emendas ao longo dos 3 anos e 6 meses de tramitação 
no Congresso Nacional. Muitas dessas emendas, oriundas da 
CONAE 2010, foram acatada pelos relatores da matéria na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal. Foi nessa perspectiva de 
respeitar e considerar a mobilização nacional de quase dois mil 
municípios e três mil delegados, na instância nacional da CONAE, e 
de valorizar a participação democrática, que a UNDIME atuou no 
processo de construção do PNE. (UNDIME, 2014, p.01).               
       

Nas mobilizações que culminaram com a construção da agenda política 

da construção da referência social da educação nacional, com foco na tramitação 

legislativa do PNE e sua necessária relação com as deliberações inerentes à 

primeira edição da CONAE, a UNDIME esteve articulada com outras organizações e 

movimentos sociais de amplitude nacional. 

No FEE, a organização nacional de gestores municipais da educação faz 

parte da composição desde sua instituição. Com frequência superior a 50% nas 

atividades cotidianas do fórum estadual, sua atuação é estratégica na articulação 

dos 184 municípios do estado.  

A atuação da UNDIME na mobilização dos gestores municipais de 

educação para garantir o apoio na organização das conferências municipais e na 

instituição dos fóruns municipais de educação é estratégica no contexto da definição 

da referência social da atual política educacional nacional.  

Os atores principais definidos para atuar nas conferências de educação 

são aqueles que compõe a comunidade escolar nas redes de ensino do país. Os 

gestores, os profissionais da educação, os estudantes e suas famílias compõem a 
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maioria da chamada participação popular nas conferências, desde a etapa municipal 

até a nacional com foco na mobilização para garantir que suas deliberações sejam 

consideradas no plano nacional. 

No segmento gestores, a APRECE e a UNDIME, são estratégicas tanto 

para sua mobilização no Ceará, como para garantir articulação política e mobilização 

dos outros segmentos da comunidade escolar nas redes de ensino do estado.  

A última organização representativa do segmento dos gestores públicos a 

compor o FEE e o FNE é a UNCME. Esta representa os conselhos municipais de 

educação, um órgão que deve compor os sistemas de ensino e buscar fortalecer 

mecanismos de participação social na política educacional. 

A organização nacional criada em 1992, possui atuação em todos os 

estados do país com foco na organização das instâncias colegiadas estabelecidas 

como concelhos e fundamentadas pelo princípio da gestão democrática da 

educação.  

Para a UNCME, os conselhos devem ser concebidos como “órgãos de 

Estado, de participação, representatividade e controle social, com caráter plural, 

desenvolvendo ações de formação, assessoramento e intercâmbio entre os 

conselhos dos diversos municípios brasileiros.” (UNCME, 2014, p.02). 

Em tal concepção, os conselhos se integram a construção da referência 

social da educação nacional ao possibilitar o fortalecimento da participação social no 

ciclo das políticas públicas.  

A realização das edições da CONAE, os planos e os fóruns de educação 

se coadunam aos conselhos de educação na efetivação da gestão democrática dos 

sistemas de ensino no país.  

Nesse sentido, na definição da agenda política da UNCME, o atual PNE 

ocupa uma posição protagonista, pois define funções estratégicas para os conselhos 

de educação à luz da concepção defendida pela organização para os seus 

colegiados. 

Em 2014, a UNCME realizou seu XXIV encontro nacional, na cidade de 

Manaus. Na atividade que reuniu 800 participantes de todo o país, foi elaborada uma 

carta que definiu os principais desafios e compromissos da entidade com a 

educação brasileira, evidenciando seu compromisso com a gestão democrática da 

educação (UNCME, 2014, p.03),  
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Entre os temas presentes no documento, está a participação dos 
conselhos na elaboração, revisão e monitoramento dos Planos 
Municipais de Educação, com participação efetiva nas comissões ou 
Fóruns de Educação; a defesa do Custo Aluno – Qualidade Inicial 
(CAQi), com a homologação do Conselho Nacional de Educação 
sobre essa temática; e a orientação para que conselhos de todo o 
país aproveitem os devidos atos normativos das diretrizes 
curriculares para as relações étnico-raciais e para o ensino de 
história e cultura afro-brasileira, indígena em todos os sistemas 
municipais de educação. 

 

A partir do lócus privilegiado dos conselhos municipais de educação, a 

UNCME assume a defesa de pautas amplas que vão desde a disputa pelo fundo 

público para ampliar o financiamento da educação pública, passando pela 

diversidade e fortalecimento da capacidade inclusiva do direito à educação com o 

debate sobre as diretrizes curriculares para as relações étnico-raciais, chegando ao 

fortalecimento da participação popular no âmbito das conferências e fóruns de 

educação. 

No FEE, a representação da UNCME, ocupou sua coordenação entre os 

anos de 2013 e 2014, inclusive na condução das atividades vinculadas a efetivação 

da COEE 2013. Sua participação no fórum foi superior a 50% nas atividades 

cotidianas.  

A organização ocupa posição estratégica de articulação política nos 

municípios do estado, por possuir capilaridade regional, desde a organização dos 

conselhos municipais de educação, pode atuar no apoio a instituição dos planos, 

fóruns e conferências municipais de educação. 

O FEE possui uma composição que articula representações da sociedade 

civil e de outras instâncias de Estado, como os parlamentos, os conselhos, o poder 

judiciário e os governos. 

3.2.1.7 Segmento gestores da educação e órgãos públicos das estruturas 
governamentais e estatal 

As representações de Estado que compõem o FEE são vinculadas a 

diversas dimensões da estrutura estatal, desde os governos no âmbito do poder 

executivo, chegando a representações dos poderes legislativo e judiciário, além do 

ministério público, compondo uma gama de possibilidades de intervenção política na 

agenda política da educação.  
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Existe ainda, uma representação supranacional vinculada as Nações 

Unidas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF/Brasil, possui um 

escritório em Fortaleza responsável por projetos da entidade nos estados do Ceará, 

Piauí e Rio Grande do Norte. 

A instituição possui uma agenda política voltada para a defesa dos 

direitos da infância e da adolescência, com temas como a redução da mortalidade 

infantil, as campanhas nacionais de imunização e aleitamento materno e a 

aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente55. 

Na educação, o UNICEF prioriza no debate público nacional questões e 

temas vinculados a educação infantil, ao currículo da educação básica e a educação 

em tempo integral.  

As garantias de acesso e permanência das crianças e dos adolescentes 

nas escolas, a formação e valorização dos profissionais da educação e o controle 

social das políticas públicas educacionais são destacadas pela entidade como uma 

prioridade. 

Para o UNICEF, a CONAE, os fóruns de educação e os Plano Nacional 

de Educação constituem uma oportunidade singular para garantir avanços na 

efetivação do direito à educação. O controle social no ciclo das políticas públicas e a 

democratização do acesso à educação no país são bandeiras vinculadas ao 

processo conferencial e priorizadas pela organização. 

O UNICEF não compõe diretamente o FNE, mas possui dois parceiros 

estratégicos com assento no fórum, no caso a Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação e a UNDIME. Apesar de compor formalmente o FEE, a representação 

local da organização participou de menos de 10% das atividades cotidianas no 

fórum local.            

Na composição estatal do FEE, numa perspectiva governamental, 

vinculada ao poder executivo estadual, existem cinco representações que fazem 

parte da estrutura administrativa do Governo do Estado do Ceará.  

No caso, são a Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará – 

SEDUC; a Secretaria da Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará – SECITECE, 

com duas representações, educação profissionalizante e ensino superior; o 

                                                      
55  Ver <http://www.unicef.org.br/>, acesso em 10/01/2015. 
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Conselho Estadual de Educação do Estado do Ceará; e o Instituto Centro de Ensino 

Tecnológico do Estado do Ceará (CENTEC). 

A SEDUC foi responsável pela instituição formal do fórum e sua 

representação coordenou o mesmo nos primeiros dois anos de sua existência. A 

secretaria garantiu ainda, uma assessoria técnica para o acompanhamento e apoio 

das atividades do fórum, compondo sua secretaria executiva.  

No Ceará, a secretaria de Estado encaminhou a política proposta pelo 

MEC de garantir uma dinâmica sob indução governamental em nível federal de 

instituição e fortalecimento da participação social e popular na gestão da educação 

nacional. 

A partir da definição da política nacional, o MEC passou a promover uma 

articulação com os governos estaduais para garantir que as iniciativas empreendidas 

fossem articuladas no âmbito local numa concepção sistêmica da política em curso. 

Entre os anos de 2011 e 2012, praticamente todos os estados da 

federação instituíram por portaria normativa das secretarias estaduais de educação 

os fóruns estaduais.  

Atualmente um dos grandes desafios dos governos municipais, estaduais, 

distrital e federal é a instituição dos fóruns municipais de educação, bem como a 

consolidação dos fóruns estaduais definindo sua previsão legal em lei estadual.  

É preciso garantir ainda, as leis que devem instituir os Planos Estaduais 

de Educação em regime de colaboração e em articulação sistêmica com a lei 

13.005/2014 que instituiu o novo PNE. 

Coordenado pela SEDUC, o FEE foi instituído, definiu sua primeira 

composição e organizou suas primeiras atividades com foco na tramitação do 

projeto de lei do atual PNE. Na ocasião do lançamento oficial do FEE na Assembleia 

Legislativa do Estado do Ceará, a SEDUC noticiou o fato da seguinte forma, 

(SEDUC, 2012, p.01): 

Na próxima segunda-feira, dia 28, às 14 horas, haverá a sessão 
solene de Lançamento do Fórum Estadual de Educação do Ceará 
(FEE-CE). Criado em 27 de janeiro de 2012, após diversas reuniões 
realizadas desde outubro de 2011, o Fórum Estadual de Educação 
do Ceará é uma extensão da missão e das funções do Fórum 
Nacional de Educação, fruto da Conferência Nacional de Educação. 
Tem como objetivo, atuar no monitoramento do Plano Nacional de 
Educação e na formulação, implementação e avaliação do Plano 
Estadual de Educação. 
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A representação da SEDUC possui uma frequência elevada nas 

atividades cotidianas do fórum, superior a 50% e contribuiu de forma decisiva na 

articulação sistêmica com as redes de ensino municipais do Ceará para as 

conferências locais de educação.  

A capacidade de mobilização institucional com capilaridade em todos os 

municípios do estado é um elemento significativo na sua contribuição ao 

fortalecimento do fórum.  

No processo de mobilização e organização das conferências municipais 

de educação, ocorridas no ano de 2013, a secretaria ocupou um papel estratégico, 

na ocasião 181 dos 184 municípios cearenses participaram de conferências 

municipais e/ou intermunicipais.  

Após a aprovação em lei federal do atual PNE, um dos grandes desafios 

coordenados pela SEDUC em cooperação federativa com o MEC e as redes 

municipais de ensino é a elaboração e/ou adequação dos planos estadual e 

municipais de educação aos desafios, metas e estratégias do plano nacional. 

A formulação dos planos de educação deve envolver a participação dos 

fóruns de educação e/ou comissões específicas para tal fim. Entre os anos de 2014 

e 2015, o Plano Estadual de Educação do Ceará deve ser formulado com 

participação do FEE. 

Este processo exige a construção de uma agenda de diálogos 

institucionais entre o FEE e a SEDUC. Uma dinâmica vinculada diretamente a 

própria estruturação administrativa do fórum, a construção de um cronograma de 

discussões e debates públicos, além de estudos técnicos para um diagnóstico da 

educação estadual e a sua necessária articulação com as propostas do PNE.     

É preciso aprofundar o debate sobre a definição das formas de atuação 

do FEE na “formulação, implementação e avaliação do plano estadual”. Nesse 

primeiro momento, o que existe é uma lacuna na definição objetiva das atribuições 

do fórum na dinâmica de construção dos planos de educação. 

Nesse sentido, um dos desafios dos fóruns de educação, municipais e 

estaduais, é garantir sua previsão legal nas leis estaduais e municipais que devem 

instituir os respectivos planos de educação no ano de 2015, conforme meta 

estabelecida pelo atual PNE56. 

                                                      
56  Art. 8o da Lei 13.005/2014 define que “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
deverão elaborar seus correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em 
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No Ceará, o Conselho Estadual de Educação (CEC), compõe a estrutura 

governamental, vinculado ao gabinete do governador e constituído como órgão de 

Estado com caráter normativo, consultivo e deliberativo do sistema de ensino do 

Ceará. Possui autonomia administrativa e orçamentária57. 

O órgão existe desde 1949, composto por 20 conselheiros distribuídos em 

duas câmaras, da educação básica e da educação superior e profissional. A 

composição do CEC é definida por nomeação do governador do estado, portanto, 

não considera necessariamente a participação de movimentos sociais ou 

representantes de entidades da sociedade civil. 

Nesse sentido, o CEC está organizado fora das definições oriundas das 

deliberações da CONAE e do PNE. A perspectiva de uma composição que 

considere representações da sociedade civil e dos segmentos que compõem a 

educação básica, profissional e superior de forma democrática e autônoma, não é 

vislumbrada no marco normativo do órgão.  

No FNE duas representações estão diretamente vinculadas aos 

conselhos de educação, o Conselho Nacional de Educação e a UNCME. Na 

perspectiva das deliberações da CONAE, os conselhos devem ser órgãos de Estado 

que favoreçam a participação social na sua composição e devem atuar numa política 

nacionalmente articulada de gestão democrática da educação nacional. 

Apesar das lacunas existentes entre o atual marco normativo do CEC e 

as propostas dos documentos das duas edições da CONAE e do PNE, o órgão 

compõe o FEE de forma consistente. No ano de 2014 sediou as atividades 

cotidianas do fórum e a representação do conselho possui frequência superior a 

50% nas mesmas.               

Na composição do FEE, o governo do estado possui ainda três 

representações vinculadas a SECITECE, duas delas atuam no campo da educação 

profissional, são elas a célula de educação profissional e o Instituto CENTEC, este 

uma “Organização Social” qualificada pelo governo do estado, sendo uma 

organização da sociedade civil sem fins lucrativos. 

No FNE, a representação governamental da educação profissional e 

tecnológica e do ensino superior fica a cargo das secretarias de Educação 

                                                                                                                                                                      
lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) 
ano contado da publicação desta Lei.” 
57 Conforme Lei Estadual No 13.875/2007. 
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Profissional e Tecnológica (SETEC) e de Regulação e Supervisão do Ensino 

Superior (SERES), ambas vinculadas a estrutura do MEC. 

A agenda política da educação profissional e tecnológica, além do ensino 

superior, compõe o bojo dos debates e preocupações de uma série de entidades 

que atuam nos fóruns nacional e estadual de educação.  

O debate e a agenda política da educação profissional é compreendida 

desde o movimento sindical, passando por organizações de pesquisa vinculadas ao 

campo acadêmico, o sistema “S”, dentre outras, como estratégica na efetivação do 

direito à educação.  

A ampliação do acesso com garantia de permanência dos estudantes nas 

redes de ensino, os currículos e as disputas de concepção entre o capital e o 

trabalho sobre a formação profissionalizante, além da definição de prioridade na 

destinação dos investimentos públicos em educação são o foco dos embates 

existentes. 

No FEE, dentre as três representações vinculadas a SECITECE, apenas 

o representante da educação profissional da secretaria possui frequência superior a 

50%, compondo a coordenação do fórum entre no ano de 2014.  

No Ceará, as três universidades públicas estaduais existentes são 

vinculadas a SECITECE. Infelizmente o potencial de articulação política e debate 

inerente a secretaria, desde as universidades e as instituições de educação 

profissional e tecnológica do estado, foi limitado no período compreendido entre os 

anos de 2012 e 2014.           

As casas legislativas compõem o FEE com três representações. Na 

legislatura 2011-2014, são dois representantes do Ceará no Congresso Nacional, 

uma representação do Senado Federal, o gabinete do senador Inácio Arruda (PC do 

B/CE), outra da Câmara dos Deputados, o gabinete do deputado federal Artur Bruno 

(PT/CE). Existe ainda, a representação da Comissão de Educação da Assembleia 

Legislativa do Estado do Ceará. 

O parlamento possui um papel estratégico na construção das 

conferências e organização dos fóruns de educação. O marco normativo para definir 

esta política vinculada a gestão democrática da educação deve ser debatida e 

aprovada nas casas legislativas.  

Os planos de educação aprovados em lei, municipal, estadual ou federal, 

devem prever, por exemplo, as conferências e os fóruns de educação como 
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instâncias participativas inerentes a sua existência, para dentre outras atribuições 

possíveis, monitorar a própria execução das suas metas e estratégias. 

Com isso, a participação de representantes da estrutura de Estado no 

âmbito do poder legislativo nos fóruns de educação é algo estratégico para garantir 

uma legislação cada vez mais referenciada pelo princípio da representatividade 

social. 

O Congresso Nacional possui dois assentos na composição do FNE. As 

comissões de educação, cultura e desporto da Câmara Federal e do Senado 

Federal possuem representação dos deputados federais e senadores no fórum 

nacional. 

As audiências públicas e a abertura dos mandatos parlamentares para a 

recepção e inclusão de emendas dos movimentos e organizações sociais nos 

projetos de lei que tratam da política educacional, são dois mecanismos relevantes 

para uma articulação entre a democracia representativa e a participativa no cotidiano 

do processo legislativo. 

A tramitação legislativa do atual PNE, foi um exemplo da capacidade de 

intervenção social, na tramitação legislativa de um projeto de lei. O então PL 

8.035/2010 recebeu 2915 propostas de alteração ao texto apresentado pelo governo 

federal, uma marca histórica no Congresso Nacional. 

No FEE, as três representações parlamentares existentes possuem o 

desafio de fortalecer a articulação institucional entre o fórum e as casas legislativas.  

No âmbito estadual, o debate público e a tramitação legislativa do novo 

Plano Estadual de Educação (PEE), deve necessariamente assumir o pressuposto 

do fortalecimento da participação do fórum estadual e de toda a sociedade na 

construção de sua referência social.            

As representações do legislativo no FEE, estão na composição desde sua 

instituição, possuem frequência superior a 50% nas suas atividades cotidianas. A 

atuação do parlamento no fórum é estratégica, pois as casas legislativas, federal e 

estadual, possuem capilaridade nacional e local.  

Além disso, as casas legislativas possuem estrutura e autonomia 

administrativa e orçamentária, podendo apoiar projetos, iniciativas de debates e 

outras atividades que visem o fortalecimento político do fórum.  
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Entre os anos de 2011 e 2014, diversas atividades do FEE ocorreram 

com o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, inclusive o seu 

lançamento oficial no primeiro semestre de 2012.     

A estrutura do Ministério Público possui duas representações no FEE, a 

primeira oriunda da Procuradoria-Geral de Justiça e a segunda da Procuradoria 

Regional do Trabalho da 7a Região. 

No FNE não existe nenhuma representação do judiciário ou do Ministério 

Público. No FEE, apenas o representante da Procuradoria Regional do Trabalho 

participa com assiduidade superior a 50% das suas atividades cotidianas. A 

representação da Procuradoria-Geral de Justiça possui participação praticamente 

nula nas atividades do fórum estadual.  

Na educação, a agenda política e a militância do ministério público 

assumem o foco do controle social no ciclo das políticas públicas, principalmente no 

acompanhamento da aplicação dos recursos públicos por parte dos gestores em 

todos os níveis da federação. 

A instituição possui um projeto intitulado Ministério Público na Educação – 

MPEduc. Os procuradores da república e promotores de justiça buscam 

acompanhar as condições de funcionamento das escolas públicas, difundir 

informações sobre o direito à educação pública de qualidade, verificar a existência e 

atuar no fortalecimento dos conselhos de políticas públicas no campo educacional58. 

Na CONAE 2014, o Ministério Público participou dos debates e reafirmou 

sua atuação em vários estados do país com iniciativas vinculadas a sua agenda 

política em matéria educacional.  

A representação do ministério público no FEE participou das conferências 

estadual em 2013 e nacional em 2014. Atuando desde os debates em mesas 

temáticas e divulgação das suas iniciativas na defesa do direito à educação pública 

de qualidade e da aplicação correta dos recursos públicos com o necessário controle 

social.        

Na perspectiva da participação e do controle social no ciclo das políticas 

públicas educacionais, existe mais um conselho com representação no FEE.  O 

Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção 

                                                      
58 Ver <http://mpeduc.mp.br/mpeduc/www2/conheca/conheca_modelo>, acesso em 05/01/2015.  
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e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 

Educação (CEACS/FUNDEB). 

A atuação da representação do CEACS/FUNDEB foi praticamente nula 

entre os anos de 2012 e 2014 no FEE. Uma contradição para a natureza do 

conselho, previsto em lei com existência vinculada ao controle social sobre os 

recursos do FUNDEB, o fundo é a principal fonte de financiamento das redes de 

ensino em todo o país. 

A agenda política que caracteriza a existência dos “Conselhos do 

FUNDEB”, os credencia para atuar nos fóruns de educação de forma estratégica, 

pois os mesmos trazem a tona o debate sobre o controle social dos recursos 

públicos destinados ao financiamento da educação. 

No FNE existe a representação do FNDE que está vinculada diretamente 

ao controle social dos recursos públicos ou ao financiamento da educação nacional. 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE é responsável pela 

gestão do orçamento público da educação nacional, através de repasses 

constitucionais, automáticos e voluntários.                

Na composição do FEE com 61 órgãos, organizações e movimentos, 

estatais e sociais, públicos e privados, existem diferentes agendas políticas, perfis 

organizacionais, capacidade de mobilização e intervenção pública e níveis de 

atuação nas atividades cotidianas do fórum. 

Diante de tal diversidade, a definição e o caráter do fórum estadual, ainda 

precisa se consolidar no seu desenho social, político e institucional, com vias a 

garantir uma representativa construção da referência social da educação no Ceará.   

Algumas questões estão claramente definidas, por exemplo, sua relação 

direta com as conferências e planos de educação como um elemento definidor de 

sua existência. Além da necessária articulação sistêmica com a política nacional de 

gestão democrática através das iniciativas do FNE, da CONAE e do PNE. 

A partir da composição do FEE e das questões evidenciadas faz-se 

necessário avaliar os limites e as possibilidades do fórum, ante a amplitude social e 

política definida pela atuação dos seus membros articulada ao seu desenho 

institucional até então definido para sua existência. 

3.3 LIMITES E POSSIBILIDADES DA COMPOSIÇÃO DO FEE NA CONSTRUÇÃO 
DA REFERÊNCIA SOCIAL DA EDUCAÇÃO NACIONAL. 
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Desde sua constituição formal em portaria normativa governamental no 

âmbito da SEDUC, a composição do FEE vem sendo definida numa projeção que 

visa garantir sua amplitude e pluralidade, considerando as relações entre o Estado e 

a sociedade na construção da sua existência social e política. 

Compreendemos que as definições que fazem parte da instituição formal 

do FEE devem considerar questões como: a sua natureza como órgão da estrutura 

governamental e seu caráter vinculado ao fortalecimento da participação social no 

ciclo das políticas públicas; suas atribuições vinculadas as conferências e planos de 

educação com foco na construção de mecanismos que ampliem a participação 

popular; e sua composição, articulando órgãos, organizações e movimentos, estatais 

e sociais.   

A vinculação da existência e atuação dos fóruns e conferências a uma 

perspectiva de planejamento estatal decenal da educação nacional, aprovado em 

Lei Federal, expressa uma projeção política de empoderar a participação política da 

sociedade.       

Na miríade de modos inerentes ao exercício do poder democrático, 

consideramos o recente esforço de construção da referência social da política 

educacional através das conferências, fóruns e planos de educação no Brasil, como 

uma forma de garantir uma sociedade política, informada, pressionada e 

periodicamente renovada pela sociedade civil.  

Uma dinâmica institucional e social que deve ser consolidada nas suas 

rotinas e hábitos para ampliar possibilidades na definição de novos caminhos e 

experiências inerentes a sociedade civil e a sociedade política no país. 

Com isso, um dos critérios iniciais na avaliação da composição do fórum 

do Ceará, foi evidenciar as representações locais das organizações nacionais que 

compunham de forma concomitante o FNE e o FEE, para identificar o potencial de 

articulação sistêmica de discursos, agenda política e mobilização social em torno 

dos temas e questões prioritárias dos fóruns de educação. 

Outra questão relevante é o processo de construção da legitimidade 

democrática dos fóruns de educação a partir de três referenciais básicos: a 

frequência das representações nas atividades cotidianas do fórum; a capacidade 

dos seus membros de mobilização e inclusão da sociedade no debate da política 

educacional; e o potencial de construção da agenda e pautas políticas por parte dos 

movimentos e organizações que o compõem.   
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A estruturação da agenda e pautas políticas do FEE, compreende uma 

vertente da sua natureza e composição sócio – política. É preciso considerar 

questões como a sua capilaridade estadual desde as representações que o 

compõem e a capacidade de mobilização e intervenção no debate público sobre 

política educacional local e nacional. 

Como iniciativa no cômputo da estrutura governamental, numa 

perspectiva da consolidação do Estado democrático de direito, os fóruns, as 

conferências e os planos de educação propostos de forma articulada nacionalmente, 

devem favorecer uma dinâmica social livre e ativa.            

Nesse sentido, a análise dos limites e das possibilidades da composição 

do FEE deve considerar sua definição como órgão da estrutura governamental. 

Ponderar sobre sua articulação federativa, como meio para o sucesso dessa 

iniciativa, que visa a ampliação da capacidade política da sociedade para monitorar 

as políticas públicas educacionais.  

A perspectiva da capacidade inclusiva da sociedade nas atividades 

desencadeadas pelos fóruns e conferências de educação, considerando a definição 

e a difusão da sua agenda política e a capacidade de mobilização das organizações 

que o compõem, foi outro elemento relevante para a análise de sua experiência em 

curso no estado do Ceará.          

A análise do potencial social e institucional de mobilização popular e das 

organizações sociais em torno da construção de uma agenda política educacional 

enriquecida pela pluralidade dos seus membros é algo estrutural da existência do 

FEE. 

3.3.1 Participação das representações nas atividades cotidianas e 
organizativas do fórum 

A participação das representações dos órgãos, organizações e 

movimentos nas atividades cotidianas e organizativas do FEE foi foco de vários 

debates e ponderações ao longo da sua existência. 

Por atividades cotidianas e organizativas do fórum compreenda-se: as 

reuniões ordinárias que devem ocorrer bimestralmente; as extraordinárias, 

convocadas pela coordenação de acordo com a necessidade da sua agenda 

política; e as atividades de formação e debate sobre sua organização interna, 
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organização e execução das conferências de educação e tramitação, monitoramento 

e execução das metas do PNE e da legislação educacional de uma forma geral.      

Com isso, dentre as 61 representações que compunham o fórum, entre os 

anos de 2012 e 2014, apenas 42,6% possuem frequência e participação superior a 

50% nas suas atividades cotidianas do fórum.  

Por outro lado, 44,2% das representações possuem participação inferior a 

30% de frequência, em alguns casos a atuação foi nula. A participação entre 30% e 

50% representa 13,1% das representações do fórum. 

Nos debates incluídos na pauta das reuniões ordinárias e seminários de 

formação sobre a identidade do órgão, uma das questões mais suscitadas foi 

exatamente o seu potencial de representatividade social e política ante o elevado 

índice de membros com participação inferior a 30%.       

 

Quadro 7- Resumo do percentual da frequência no FEE-CE (2012-2014). 

Órgãos, organizações 
e movimentos sociais. 

Quantitativo  Participação 
superior a 50%. 

Participação entre 
30% e 50%. 

Participação inferior 
a 30% - Nula. 

Movimento Estudantil. 00 03 01 

Movimento Sindical 05 01 04 

Associações de Prof. da 
Educação. 

01 00 01 

Organizações 
Patronais/Iniciativa 
Privada 

04 01 00 

Organizações 
Acadêmicas/Universitári
as. 

03 00 07 

Organizações e Mov. 
Sociais. 

04 02 09 

Entidades dos gestores 
da educação. 

02 01 00 

Instituições Estatais. 07 00 05 

Total 26 08 27 

Fonte: Registros de Frequência das atividades do FEE-CE (2012-2014). 
 

Nesse sentido, a realização de uma avaliação do potencial social de 

mobilização e definição da agenda política do FEE deve identificar os membros que 

possuem participação efetiva no mesmo. A partir disso, considerar o perfil de cada 

representação no âmbito das articulações sociais e políticas de mobilização e 

definição da agenda política educacional. 
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Ao analisar tais questões é preciso ponderar o contexto da instituição do 

atual FNE e da agenda política que favoreceu o surgimento dos fóruns locais de 

educação. Os documentos da primeira edição da CONAE, retomam com veemência 

a proposta dos fóruns de educação como parte do SNE.  

O ponto de partida da atual definição dos fóruns de educação são os 

debates e deliberações oriundas da primeira edição da CONAE, não só para sua 

instituição, mas para a agregação das diversas agendas e pautas políticas, 

historicamente constituídas, dos segmentos e movimentos da educação. 

No caso do processo de constituição do FEE, as atividades preparatórias 

ocorridas no ano de 2011, reuniram diversas representações e organizações que 

participaram da etapa nacional da CONAE 2010. Estas definiram que o ponto de 

unidade dos debates e ações públicas do coletivo seriam as deliberações inerentes 

ao documento final da primeira conferência nacional. 

A mobilização social para garantir visibilidade e capacidade de 

intervenção política, vinculadas aos diversos temas e bandeiras de luta inerentes a 

conferência, foi compreendida como uma tarefa de todos os participantes das 

atividades preparatórias e, posteriormente do fórum, considerando seu perfil e grau 

de inserção na sociedade. 

3.3.2 Mobilização e inclusão da sociedade no debate da política educacional 

No âmbito da mobilização e inclusão da sociedade no debate da política 

educacional, entre os anos de 2011 e 2014, pode-se considerar fundamentalmente 

34 representações ou 55,7% do total de membros que formalmente compõem o 

FEE. Estas organizações foram responsáveis pelas diversas ações do fórum.  

Dentre as representações consideradas, existem 03 do movimento 

estudantil, 06 do movimento sindical dos trabalhadores, 01 associação de 

profissionais da educação, 05 organizações patronais/iniciativa privada, 03 

associações acadêmicas vinculadas a pesquisa, 06 organizações dos movimentos 

sociais, 03 entidades de gestores da educação e 07 instituições estatais. 

No cômputo da mobilização social dos movimentos organizados, as 

organizações sindicais e sociais foram estratégicas para garantir militância engajada 

e intervenção nos debates com o acúmulo necessário dos temas e pautas em 

evidência a partir da CONAE e do PNE. 
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Sua representatividade social de amplitude estadual, discurso articulado e 

compromisso político com a iniciativa das conferências e fóruns ficam evidentes na 

participação, engajamento e mobilização nas atividades.    

No âmbito estadual, a ação social e política organizada por dirigentes 

sindicais e sociais foi relevante na condução dos trabalhos, palestras e intervenções, 

na realização das conferências municipais de educação, ocorridas em 2013, sob 

responsabilidade e coordenação do FEE. 

Neste caso, destaque-se a importância da estratégia nacional das 

organizações. O movimento sindical organizado pela CUT e CNTE e o movimento 

social articulado pela Campanha Nacional Pelo Direito à Educação, destacaram-se 

na sua capacidade de articulação e mobilização dos militantes para o fortalecimento 

do fórum. 

Ao compor o FNE e o FEE, a CUT e a CNTE definiram que parte da sua 

estratégia nacional de luta da classe trabalhadora está diretamente vinculada a sua 

atuação nos espaços de participação social constituídos, tais como conselhos, 

fóruns e territórios da cidadania.  

Dentre as seis representações sindicais mais atuantes no FEE, todas 

aquelas ligadas aos trabalhadores/as são filiadas a CUT, dentre as quais a 

representação da direção da própria central sindical no estado.  

No Ceará, a central sindical possui 297 sindicatos filiados a sua base, são 

entidades distribuídas em todos os municípios do estado. As duas federações 

sindicais que compõem o fórum são filiadas a CUT, além do sindicato estadual da 

educação, representante da CNTE no estado.                            

Nas conferências municipais de educação ocorridas em 2013, sob 

coordenação do FEE, os representantes do movimento sindical participaram 

diretamente em praticamente todas elas. Em muitos casos os dirigentes sindicais 

compuseram as conferências como delegados nos segmentos da educação, 

estudantes, profissionais da educação, gestores ou famílias. 

A organização sindical de base municipal, com sindicatos de 

trabalhadores/as rurais e de servidores públicos municipais, além daqueles de base 

estadual, como é o caso da entidade dos profissionais da educação, favoreceram a 

mobilização social articulada desde o âmbito municipal com agenda política 

articulada nacionalmente.   
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A Campanha Nacional Pelo Direito à Educação é uma frente social ampla 

que articula o movimento sindical e movimentos sociais com mais de 200 grupos e 

entidades distribuídas em todo o país.  

O comitê Ceará da Campanha reúne três das quatro representações dos 

movimentos sociais com maior assiduidade e participação no FEE, inclusive com 

atuação na própria coordenação do fórum entre os anos de 2013 e 2014. 

A frente constituída pela Campanha Nacional, reúne dentre outras 

entidades, os fóruns EJA e FEIC que atuam de forma articulada no Ceará e 

nacionalmente compondo os fóruns estadual e nacional de educação.  

A CUT/CNTE e a Campanha Nacional Pelo Direito à Educação, possuem 

uma intensa agenda política, fruto de um acúmulo histórico de lutas sociais que 

pauta a política educacional nacional. Ambas convergem para a defesa da 

ampliação da participação social e popular no ciclo das políticas públicas em matéria 

educacional.  

Defendem o fortalecimento do FNE, da CONAE e do PNE como 

instâncias de Estado no âmbito do SNE. Estas devem ser necessariamente 

articuladas entre si para garantir que a sociedade possa influenciar de forma 

decisiva nas políticas relacionadas ao direito à educação. 

No Ceará, possuem capilaridade estadual pois integram diversas 

entidades, organizações e movimentos da sociedade em todas as regiões do 

estado, dialogando diretamente com milhares de militantes sindicais e sociais. 

As organizações patronais e empresariais, vinculadas a iniciativa privada 

no campo educacional, constituem outro importante bloco no FEE. São cinco 

representações, com assiduidade superior a 50%. As organizações possuem 

representação no FNE e intervém ativamente no debate nacional sobre a política 

educacional. 

São organizações com estrutura e capilaridade estadual, congregam o 

setor empresarial de diversos ramos e setores da economia, tais como a indústria e 

o comércio, além do próprio setor da educação privada, com o sindicato estadual 

das escolas particulares. 

Apenas o SINEPE-CE, fundado em 1943, possui 181 estabelecimentos 

educacionais privados de todas as regiões do estado em sua base, desde a 

educação infantil ao ensino superior. Algumas empresas possuem expressão 

nacional, dado seu volume de faturamento e resultados em exames e concursos 



200 

nacionais, tais como o Exame Nacional do Ensino Médio e o exame de acesso ao 

Instituto de Tecnologia da Aeronáutica.  

As organizações que compõem o sistema S possuem um orçamento 

robusto e estrutura em todas as regiões do estado, apenas o SESC e o SENAI 

possuem respectivamente seis e dez unidades operacionais no estado. São escolas 

de educação infantil, cursos profissionalizantes, dentre outras modalidades, que 

desenvolvem sua concepção de educação voltada para o mercado de trabalho e as 

necessidades das empresas ante seu perfil organizacional.        

A participação ativa das representações do chamado sistema S e do 

sindicado dos proprietários de escolas privadas do Ceará, demonstra que no caso 

dos debates sobre política educacional no âmbito da participação social e popular, 

as organizações do setor privado estão dispostas a disputar os espaços políticos no 

cômputo da sociedade civil. 

As organizações debatem diversos temas em matéria educacional, com 

destaque para a educação profissional, a regulação e o financiamento da educação. 

Apresentam suas concepções com viés empresarial, a partir da ótica do 

empresariado, debatendo a educação numa perspectiva dos interesses privatistas 

do capital.  

Uma das disputas nevrálgicas empreendidas pelo setor privado da 

educação é pelo fundo público, considerando seu volume e prioridades de 

destinação, haja vista que no setor público/estatal estão as principais oportunidades 

para alavancar empreendimentos educacionais privados, seja nos subsídios 

governamentais para financiar cursos, na aquisição de materiais pedagógicos e na 

construção de infraestrutura para o funcionamento das redes de ensino.       

Nogueira (2005), chama atenção para o fato de que nas democracias 

contemporâneas não se pode deixar de reconhecer o perfil de dominação inerente 

ao Estado que atua com seu caráter de classe. Com isso, considerar seu projeto de 

hegemonia e dominação econômica.  

Vale ressaltar que ao mesmo tempo, na relação entre a sociedade civil e 

a sociedade política, existe espaço para uma disputa de interesses, correlação de 

forças, além do potencial de mobilização em torno da defesa projetos políticos 

antagônicos. 

No caso da política educacional, mais precisamente da discussão em 

curso na presente tese, a iniciativa privada se apresenta para a disputa e legitima os 
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espaços de participação social e popular propostos nos fóruns e conferências, além 

do debate nacional em torno do planejamento decenal expresso no PNE. 

No fórum do Ceará, no período em estudo, foram cinco representações 

com relevante participação, superior a 50%, contribuindo para o fortalecimento da 

experiência e disputando o espaço com suas concepções muitas vezes antagônicas 

aquelas defendidas, por exemplo, pelo movimento sindical dos trabalhadores e por 

diversos movimentos sociais com militância no campo educacional.        

No cômputo da mobilização institucional, as três entidades de gestores da 

educação e as representações dos poderes legislativo e executivo estadual se 

destacaram na construção e fortalecimento do FEE no período estudado.  

As três entidades de gestores da educação, APRECE, UNDIME e 

UNCME, atuaram de forma articulada nos municípios do estado do Ceará. No FEE, 

as duas últimas possuem uma participação mais efetiva na sua organização e 

intervenção política, a representação da UNCME coordenou o fórum entre os anos 

de 2013 e 2014. 

As entidades tem sido estratégicas na construção de um fórum 

efetivamente estadual e sistêmico, pois reúnem os gestores municipais da educação 

de todas as regiões do estado. São capazes de difundir informações e construir uma 

agenda política com pautas vinculadas a participação cidadã nas redes e sistemas 

municipais de educação.  

Este é o caso da organização e realização das conferências municipais, a 

instituição dos fóruns municipais e a construção dos planos municipais de educação. 

A atuação das organizações é crucial para o sucesso da articulação política 

necessária a tais fins inerentes a agenda política do PNE. 

Entre os anos de 2012 e 2014, as atividades ampliadas do FEE, tais 

como os seminários de formação e as audiências públicas na AL-CE, sempre 

contaram a participação de gestores da educação mobilizados pela APRECE e a 

UNDIME.        

As entidades possuem representação nacional no FNE e articulam 

nacionalmente sua agenda política. A UNDIME compõe inclusive a Campanha 

Nacional Pelo Direito à Educação desenvolvendo projetos, pesquisas e movimentos 

articulados com os movimentos sociais que militam na educação. 

O pacto federativo brasileiro define os municípios como entes federados 

com autonomia administrativa e atribuições definidas pela CF. Na educação esta 



202 

autonomia gera a organização de redes municipais de educação com gestão 

planejamento e orçamento específicos. 

A construção bem-sucedida do SNE passa necessariamente pela 

mobilização dos municípios brasileiros. No Ceará a atuação articulada da APRECE, 

UNIDME-CE e UNCME-CE foi estratégica para as iniciativas que focaram na 

construção de uma gestão sistêmica e democrática da educação estadual como o 

FEE. 

Nessa perspectiva, uma experiência bem-sucedida do fórum cearense 

com o apoio das organizações de gestores da educação foi a realização no ano de 

2013 das conferências municipais de educação, contemplando 183 dos 184 

municípios cearenses, além de uma conferência estadual com quase mil 

participantes de todo o estado. 

A continuidade desse processo exige a manutenção de uma política 

articulada nacionalmente nos municípios a partir da construção dos planos e dos 

fóruns municipais de educação.                

No âmbito da estrutura do Estado propriamente dita, desde o poder 

legislativo, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará 

- AL-CE, realizou entre os anos de 2012 e 2014 diversas audiências públicas e 

seminários sobre os temas vinculados a construção da referência social da 

educação nacional.  

No período, questões como a tramitação do PNE, a instituição e a 

organização do FEE e o apoio na organização das conferências de educação foram 

pautadas na casa legislativa em diversas oportunidades de forma articulada com o 

fórum estadual. 

O próprio lançamento oficial do FEE ocorreu na AL-CE, com um seminário 

sobre a tramitação do PNE. A casa legislativa possui uma estrutura de comunicação, 

jornal, rádio e TV, de amplitude estadual que favorece a divulgação e a informação 

sobre as questões em debate. Além disso, possui uma Universidade do Parlamento 

(UNIPACE) com infraestrutura de auditório, salas de aula e tecnologia para 

transmissão online das suas atividades. 

Em 2014, o FEE realizou na UNIPACE dois seminários de organização 

interna vislumbrando sua atuação na construção do Plano Estadual de Educação – 

PEE, conforme agenda do PNE.  
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Entre os anos de 2012 e 2014, a Comissão de Educação da AL-CE, 

tratou de temas vinculados ao SNE e o pacto federativo brasileiro. A preparação 

para a CONAE, a tramitação do PNE e a própria organização do FEE foram 

pautadas em 14 oportunidades nas reuniões ordinárias e extraordinárias da 

comissão, além de 04 seminários temáticos59. 

Na perspectiva do governo do Estado do Ceará, destaque-se a 

participação da representação da SEDUC que conduziu a primeira coordenação do 

FEE entre os anos de 2012 e 2013. A secretaria foi responsável pela iniciativa da 

instituição formal do fórum, mediante portaria normativa.  

A gestão executiva do FEE foi conduzida com apoio de uma assessoria 

técnica da secretaria, porém ainda não existe previsão legal para tal atribuição. A 

participação da secretaria no fórum é um dos pontos mais controversos nos debates 

sobre a consolidação do mesmo. 

A atuação estratégica da secretaria na mobilização institucional para as 

atividades e agenda política conduzida pelo FEE é significativa, possui uma 

coordenadoria de cooperação com os municípios (COPEM), além de 20 

coordenadorias regionais de desenvolvimento da educação (CREDEs) distribuídas 

em todas as regiões do estado, a secretaria é capaz de articular com eficácia e 

agilidade todas as redes municipais de educação do estado.   

Apesar do potencial de mobilização e intervenção da SEDUC, existem 

contrapontos expostos dentre as representações dos movimentos sociais que 

compõem o fórum em relação aos níveis de intervenção governamental no 

planejamento e na condução política do FEE. 

Nesse sentido, a relação do fórum com os governos municipais e estadual 

e sua definição na estrutura governamental ainda são questões abertas e 

controversas nos seus debates e atividades de formação.  

Os recursos burocráticos/orçamentários, institucionais e políticos que a 

SEDUC dispõe, como instância de governo destoam do potencial das demais 

representações. Apesar da concordância em torno da participação governamental 

no fórum, existem divergências na definição objetiva dos níveis e formas da 

participação governamental no mesmo.        

                                                      
59 Ver <http://www.al.ce.gov.br/index.php/component/k2/itemlist/category/147>, acesso em 

02/01/2015. 
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A relação entre as demandas e anseios das representações da sociedade 

e a dinâmica da burocracia, das disputas e interesses políticos no âmbito dos 

governos, federal, estadual e municipais, muitas vezes criam empecilhos ao diálogo 

político inerente a definição dos fóruns de educação. 

Para além desse debate, ao considerar sua capacidade política, social e 

institucional de mobilização e articulação da agenda política, o fórum estadual possui 

uma importante integração entre movimentos sociais de amplitude e organização 

estadual, tais como os sindicados e a campanha nacional pelo direito à educação e 

as organizações vinculadas aos governos e a estrutura do Estado, tais como a AL-

CE, a UNDIME-CE e a SEDUC. 

São entidades que entre os anos de 2012 e 2014, período inicial de 

existência do fórum, tiveram frequência superior a 50% nas suas atividades 

cotidianas e assumiram determinados compromissos com o seu fortalecimento como 

coordenar e divulgar as atividades e mobilizar suas bases de atuação.   

A partir da perspectiva do debate sobre a participação das instâncias de 

Estado na construção do FEE, outra questão passível de discussão desde sua 

composição é exatamente a capacidade institucional considerando sua organização 

interna e relações com outras instituições de Estado. 

Partindo de sua composição, pode-se identificar que a presença das 

representações da SEDUC, do CEC e da SECITECE, da AL-CE, do Ministério 

Público, dos governos municipais através da APRECE e da UNDIME-CE, do 

Congresso Nacional com representantes cearenses da Câmara e do Senado 

Federal, indicam um relevante potencial de diálogo institucional. 

A participação de tais representações de Estado no FEE, torna-se ainda 

mais relevante quando consideramos suas atribuições previstas no regimento 

interno. Sua existência está diretamente vinculada a construção do SNE, portanto, a 

articulação federativa com todos os entes federados é algo primordial para a 

atuação do fórum. 

Outra questão importante é sua atuação no fortalecimento da participação 

popular na construção da política educacional por meio da coordenação das 

conferências de educação.  

O apoio dos governos municipais, estadual e federal é essencial para tal 

empreitada, dentre outras coisas pela destinação de recursos oriundos do 

orçamento público, mobilização da comunidade escolar nos diversos sistemas de 
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ensino e liberação de servidores públicos para assessorar as atividades e mediar as 

relações institucionais entre os diferentes níveis governamentais.  

O monitoramento social da legislação educacional, com destaque para o 

PNE e os planos estadual e municipais de educação, põe em evidência o papel do 

parlamento na composição do FEE, este deve garantir acesso a informação, 

agendar audiência públicas, dentre outras iniciativas relevantes. 

A atuação do Ministério Público é igualmente relevante no fortalecimento 

do controle social. A capacidade de ação com previsão de algumas sanções e 

outras medidas para o descumprimento da legislação ou a má utilização dos 

recursos públicos é algo relevante para garantir efetividade ao controle social. 

Apesar da participação de diversas representações de Estado no FEE, 

garantindo ao mesmo uma maior possibilidade de diálogo institucional com tais 

instâncias, com vias a viabilizar suas atribuições regimentais, o fórum ainda carece 

de uma definição mais objetiva definida em lei estadual para regulamentar sua 

existência institucional e superar algumas lacunas definidas nos seus debates e 

atividades. 

É preciso regular em lei estadual questões como sua autonomia 

administrativa e orçamentária, definir sua inserção na estrutura do Estado, por 

exemplo se será um órgão vinculado ao poder executivo. Além das formas de 

interação com outras instâncias tais como o poder legislativo e o judiciário. 

Outra questão a ser considerada é a consistência institucional, social e 

política da sua composição, considerando que o fórum é um órgão constituído para 

fortalecer a participação social e popular no ciclo das políticas públicas. É preciso 

definir critérios para uma composição efetivamente representativa, com capacidade 

inclusiva e legitimidade democrática. 

Por fim, a consolidação do FEE passa diretamente pelos níveis de sua 

inserção no SNE através das articulações necessárias com o FNE, a CONAE e o 

PNE no âmbito da construção da referência social da educação nacional.  

A atual composição do fórum cearense considera tal articulação, dentre 

as 34 representações que possuem participação superior a 30% nas suas 

atividades, apenas 07 não possuem representação direta no FNE.  

A composição e articulação nacional dos fóruns é estratégica no sentido 

da construção de unidade sistêmica da agenda da política educacional com 
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maximização das condições de mobilização social e política para as pautas 

vinculadas ao direito à educação de qualidade. 

3.4 A ATUAÇÃO DO FEE NA CONSTRUÇÃO DA REFERÊNCIA SOCIAL DA 
EDUCAÇÃO: PNE, AS EDIÇÕES DA CONAE E OS FÓRUNS DE EDUCAÇÃO. 

Entre os anos de 2011 e 2014, a atuação do FEE foi decisivamente 

pautada por três vertentes básicas: primeiro a agenda política definida pelo PNE, 

desde sua tramitação no Congresso Nacional e, posteriormente, a partir da sua 

sanção em junho de 2014; segundo a concepção, organização, coordenação e 

monitoramento das conferências de educação, municipais e estadual; e terceiro as 

atividades estruturadas a partir de debates vinculados a construção da sua 

identidade, organização e atuação. 

As três vertentes convergem para uma concepção de construção da 

referência social da educação nacional a partir da articulação proposta entre os 

planos, as conferências e os fóruns de educação. O foco é garantir o monitoramento 

social do PNE com participação popular e social. 

Entre novembro de 2011 e janeiro de 2015,  o FEE realizou: 23 reuniões, 

entre ordinárias e extraordinárias do fórum; 02 Conferências Livres que debateram a 

tramitação do PNE; 03 Encontros de Trabalho que trataram do PNE e da identidade 

e organização do fórum ante suas atribuições, regimento e pauta nacional do FNE; 

03 eleições da coordenação, marcadas pela alternância entre a representação 

governamental, na primeira eleição e as representações da sociedade civil, nas 

outras duas eleições; e 01 Conferência Estadual de Educação, além do 

acompanhamento de conferências municipais que contemplaram 183 dos 184 

municípios do Ceará. 

O presente estudo sobre a atuação do FEE tem como foco sua inserção 

na concepção proposta nacionalmente desde o estado do Ceará. É preciso 

compreender o papel estratégico do federalismo cooperativo brasileiro e sua 

necessária construção local desde os entes federados. 

O sucesso do planejamento e das políticas públicas efetivamente 

nacionais, articuladas no âmbito do sistema, depende da participação dos entes 

federados. As experiências locais são decisivas para a efetividade das propostas 

nacionais, ao garantir unidade nacional desde a diversidade local.     
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3.4.1 A agenda política definida pelo Plano Nacional de Educação 

A tramitação do PNE no Congresso Nacional foi o grande fio condutor das 

mobilizações e atividades ao longo de toda existência do fórum no período. Desde o 

lançamento oficial do fórum, no primeiro semestre de 2012, na AL-CE, a mobilização 

social e os debates sobre os temas inerentes ao PNE foram pautadas como 

fundamento da sua existência e atuação. 

A meta de financiamento público para a educação pública prevista no 

PNE, foi um dos temas mais polêmicos na sua tramitação no Congresso Nacional. A 

proposta de definição do patamar de 10% do PIB para o investimento público em 

educação ao longo do decênio de vigência do plano, foi um ponto de unidade 

nacional e local das entidades que compunham os fóruns de educação. 

A atividade de lançamento do FEE contou com a presença do MEC, de 

representação da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, da SEDUC e 

da AL-CE, do movimento sindical dos trabalhadores e de diversos movimentos 

sociais, além da iniciativa privada do campo educacional.  

Figura 4 - Participação social e popular no Lançamento do FEE - Maio/2012. 

 

Fonte: (FEE, 2012) 

 

A comunidade escolar foi mobilizada com a participação de estudantes e 

trabalhadores em educação de dezenas de escolas da cidade de Fortaleza. Existiam 

ainda, dezenas de representantes de movimentos sociais da educação, sindicatos e 

outras organizações, todas unificadas na defesa da meta de financiamento da 

educação no PNE. 

No ano de 2012, o FEE promoveu duas conferências livres para 

aprofundar a mobilização social, o debate e a pressão popular sobre o Congresso 

Nacional no computo da tramitação do PNE.  
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A 1ª Conferência Livre de Educação foi antecedida por concentração 
e mobilização na Praça da Imprensa até a Assembleia Legislativa, a 
partir das 7:30h. Foram utilizadas faixas e apitos, que finalizaram a 
mobilização com uma caminhada até o local do evento. Nos dias 
anteriores o FEE-CE enviou à Presidência da Câmara dos 
Deputados, aos deputados federais da Bancada Cearense e aos 
demais Fóruns Estaduais de Educação o documento Declaração de 
Apoio à 6ª Nota Pública do Fórum Nacional de Educação. (FEE-
CE, 2012,p.02). 

A primeira conferência ocorrida em agosto de 2012, foi intitulada “PNE Já! 

Da comissão Especial para o Senado!”, ocorreu na AL-CE e buscou se contrapor a 

protelação da tramitação do projeto de lei para o ano de 2013, com pedidos de 

vistas na Câmara dos deputados. 

A realização da conferência foi singular no processo de organização e 

atuação do fórum, pois articulou em sua programação, ato de rua e debate no 

parlamento, mobilização social e política, envolvendo os diferentes segmentos que o 

compõem, o foco da atividade foi a tramitação do PNE, à época no Senado Federal. 

A segunda conferência livre intitulada “PNE: Desafios e Perspectivas”, 

ocorreu em novembro de 2012, mais uma vez a tramitação do plano nacional no 

Congresso foi foco da atividade que contou com a participação das três 

representações cearenses no Senado Federal, além da representação cearense na 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. 

 

Figura 5 - II Conferência Livre do FEE “PNE: desafios e perspectivas” - Novembro de 2012. 

. 

Fonte: (FEE-CE, 2012) 

 

A atividade cumpriu o objetivo de aprofundar o diálogo com o Congresso 

Nacional e evidenciar os posicionamentos públicos do FEE sobre as diferentes 

questões em debate na tramitação do PNE, principalmente a necessária celeridade 

na sua aprovação pelo parlamento.  
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Entre os anos de 2014 e 2015, diante da agenda definida pelo PNE60, o 

FEE debateu sua participação na construção do Plano Estadual de Educação (PEE) 

e dos Planos Municipais de Educação (PME) no Ceará.  

A Lei 13.005/2014 foi sancionada em junho de 2014 e definiu que os 

entes federados devem possuir seus respectivos planos de educação até o final do 

primeiro semestre de 2015.   

O estado do Ceará não possuía PEE aprovado em lei estadual. Nesse 

sentido, conforme orientação estabelecida pela SASE/MEC, a SEDUC tomou a 

iniciativa de encaminhar por portaria normativa – GAB/SEDUC Nº 0668/2014, a 

composição de uma comissão representativa da sociedade civil e de técnicos da 

própria secretaria para construir uma proposta de PEE que deve ser encaminhada a 

AL-CE. 

No ano de 2015, a elaboração do PEE e dos PMEs tornou-se uma 

agenda premente para os fóruns de educação. A perspectiva é que os mesmos 

devam assumir a coordenação da elaboração dos planos. A constituição de uma 

comissão representativa de elaboração do plano deve ocorrer nos entes federados 

que não possuam fórum de educação.   

A partir do segundo semestre de 2014, o fórum do Ceará suscitou tal 

debate sobre a coordenação do processo de elaboração do PEE. A discussão diz 

respeito a forma da sua atuação em tal empreitada, pois o seu regimento define a 

participação no processo de concepção, implementação e avaliação da política 

estadual de educação, em especial dos planos decenais de educação. 

A SEDUC compôs uma comissão representativa de elaboração do plano 

estadual de educação com a participação de uma representação do fórum. Existe 

uma decisão do mesmo em pleitear a coordenação do processo, conforme 

deliberação da CONAE. 

Essa controvérsia evidencia uma questão que remete a própria lacuna de 

ordem legal e burocrático-administrativa na organização do FEE. A portaria 

normativa que o instituiu não previu sua estrutura no âmbito governamental, 

tornando indefinida sua autonomia administrativa e orçamentária, prevendo apenas 

o apoio da SEDUC para suas atividades.   

                                                      
60 CF. O Artigo 8o da Lei Federal Nº 13.005/2014 que instituiu o PNE define que “Os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação, ou 
adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias 
previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.”  
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A construção de uma proposta de planejamento decenal estadual, com 

seus princípios, diretrizes, metas e estratégias exige um trabalho técnico de 

pesquisa para o diagnóstico da realidade educacional do estado, considerando 

questões como sua realidade orçamentária e estatísticas, para definir questões 

como os patamares de financiamento da educação estadual e dos municípios. 

Além disso, exige uma atuação política no sentido de mobilizar setores da 

sociedade, dos governos e do Estado para os debates públicos que visem construir 

uma articulação sistêmica com os municípios, já que o plano é estadual e exige 

esforços e compromissos de todos os entes federados.    

Os planos de educação constituem o eixo central da política educacional 

que concebe os fóruns e as conferências de educação como espaços públicos de 

definição da referência social da educação que, portanto, devem garantir a 

participação cidadã no ciclo das políticas públicas em matéria educacional.   

3.4.2 Concepção, coordenação, organização e monitoramento das 
conferências de educação 

               Entre o segundo semestre de 2012 e principalmente no ano de 2013, a 

concepção, coordenação e organização das conferências de educação, municipais e 

estaduais, foram a grande prioridade da agenda de atividades o FEE. 

No primeiro semestre de 2013, as reuniões do FEE pautaram sua atuação 

na organização das conferências municipais de educação, compreendendo a 

necessária articulação nacional com o “sistema CONAE”, inclusive na promoção, 

divulgação e organização de debates sobre o documento referência nacional 

concebido pelo FNE. 

Nesse sentido, o FEE organizou em parceria com a Comissão de 

Educação da AL-CE, uma série de sete audiências públicas em diferentes regiões 

do estado, tratando dos sete eixos que compõem o documento referência da 

segunda edição da CONAE. Além disso, encaminhou uma articulação com a 

UNDIME-CE para fortalecer o processo de organização das conferências e fóruns 

de educação em todo o estado.  

A organização das conferências foi bem-sucedida, contemplando 183 dos 

184 municípios do Ceará, no mesmo período os fóruns municipais enfrentavam 

dificuldades na sua instituição com cobertura inferior a 20% dos municípios 

cearenses. 
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Concomitante as duas iniciativas, o fórum estadual encampou uma 

campanha de mobilização pela destinação de 100% dos royalties do petróleo para o 

financiamento da educação nacional. No período, o tema foi prioridade na agenda 

política de grande parte das representações que compõem o fórum.  

No segundo semestre do ano, em setembro de 2013, foi sancionada a Lei 

Federal Nº 12.858 que definiu “a destinação para as áreas de educação e saúde de 

parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração 

de petróleo e gás natural, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no 

inciso VI do caput do artigo 214 e no artigo 196 da Constituição Federal. ” (Brasil, 

2013).        

No segundo semestre de 2014, a atuação do FEE foi pautada pela 

preparação dos delegados/as cearenses para a etapa nacional da segunda edição 

da CONAE e, posteriormente, para a perspectiva de consolidação do fórum como 

instância de monitoramento do PNE, conforme a Lei Federal que aprovou o plano 

decenal. 

3.4.3 Construção da identidade, organização e atuação do FEE no âmbito das 
definições do SNE 

A ata da primeira reunião do FEE, ocorrida em 29 de novembro de 2011, 

destacou que a atividade foi a primeira mobilização oficial para definir a composição 

do fórum. A reunião evidenciou as três vertentes supracitadas como definidoras da 

atuação do fórum. 

O documento ressaltou que a constituição do fórum estadual está 

diretamente relacionada com as deliberações da primeira edição da CONAE e a 

definição política de sua continuidade através dos fóruns de educação. Além disso, 

os participantes da reunião destacaram que a constituição do fórum fora um marco 

na construção da política educacional capitaneada pela construção do PNE e do 

SNE no país.  

Registrou-se, na primeira ata, o encaminhamento da primeira proposta de 

um regimento interno para o FEE. O primeiro esforço na definição objetiva de 

questões como os critérios para sua composição, suas atribuições e previsão de 

funcionamento cotidiano, elementos cruciais para sua identidade. 

No ano de 2012, o regimento do fórum foi concluído e aprovado pelo 

pleno. Em 2013, o documento foi revisto exatamente para acentuar os critérios da 
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sua composição, visando garantir maior legitimidade a sua atuação, além de revisar 

elementos formais da sua redação para atualizá-lo com a legislação em vigor.        

Desde o registro da primeira reunião, o FEE teve evidenciada sua 

atuação pautada pela construção da referência social da educação nacional, 

principalmente a partir do fomento a participação popular nas conferências de 

educação. 

Entre o segundo semestre de 2014 e o início de 2015, ocorreram 04 atos 

públicos, intervenções de rua e audiências públicas na AL-CE que trataram de 

temas relevantes da política educacional nacional.  

Os temas e pautas em destaque foram: o financiamento da educação – 

destinação dos royalties do petróleo para a educação e definição no PNE da meta 

de 10% do PIB para o investimento público em educação; protesto contra o 

adiamento da CONAE por decisão administrativa do MEC, contrariando a autonomia 

do FNE; e um debate sobre o balanço da atuação do FEE. 

As atividades pautaram fundamentalmente a importância da continuidade 

do trabalho do fórum à luz das deliberações da CONAE e da agenda do PNE 

articulada a construção do SNE. 

O primeiro encontro focou numa discussão sobre a identidade do FEE e 

suas atribuições, considerando o seu regimento, as deliberações da CONAE e, 

sobretudo, a necessária institucionalização do mesmo, com previsão em lei estadual 

e autonomia orçamentária para atuar. 

Os dois encontros subsequentes, focaram na agenda do PNE, 

principalmente, na pauta da instituição e organização dos fóruns de educação e na 

elaboração dos planos de educação nos municípios do Ceará. 

Tais encontros vislumbram a agenda dos fóruns de educação no primeiro 

semestre de 2015. Foi suscitada a necessidade de garantir que os planos de 

educação sejam efetivamente participativos e mobilizem toda a sociedade para a 

construção da política educacional nos municípios, promovendo debates nas 

escolas, parlamentos, sindicatos, dentre outros espaços e organizações. 

No final de 2014, no seu segundo encontro de trabalho, o FEE promoveu 

um diálogo com a UNDIME-CE e a assessoria técnica da SEDUC no monitoramento 

dos planos municipais e estadual de educação. 

Em novembro de 2014, segundo levantamento feito numa parceria entre a 

SEDUC e a UNDIME-CE, existiam 172 municípios com comissão de elaboração do 
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PME instituída, 12 municípios ainda não possuíam sequer tal comissão. A primeira 

fase de elaboração dos planos, no caso, a definição dos diagnósticos da realidade 

educacional local ocupava 158 municípios.  

A partir dos dados apresentados, a pesquisa evidenciou a necessidade do 

desenvolvimento de uma agenda de formação técnica e de fortalecimento da 

participação social nos municípios. Diante de tal cenário, o FEE deve ocupar um 

papel estratégico no acompanhamento dos fóruns e dos planos de educação, desde 

que consiga superar algumas lacunas institucionais vinculadas a sua existência e 

atuação.                

Por fim, ainda no segundo semestre de 2014, o FEE formulou uma Carta 

Compromisso que foi entregue aos candidatos ao governo do estado do Ceará.   

 Por entendermos que a participação da sociedade civil é 
fundamental para ampliarmos o arcabouço da democratização da 
gestão das instâncias públicas de educação, queremos que os 
senhores candidatos se comprometam com:  

 a implementação de lei estadual que efetive o Fórum Estadual 
de Educação do Ceará – FEE/CE; 

 a garantia de instalações físicas, de mobiliário, de 
equipamentos e de pessoal, de modo a permitir o 
funcionamento pleno do FEE/CE; 

 a garantia da criação, em lei, da Secretaria Executiva do 
FEE/CE; 

 a garantia de dotação orçamentária própria, para a 
manutenção e funcionamento do FEE/CE, o que inclui a 
realização de reuniões, encontros e outras ações similares, 
próprias da sua dinâmica; 

 o reconhecimento que o Fórum Estadual de Educação do 
Ceará deva ser a entidade que se responsabilizará por 
encaminhar, democraticamente, as construções dos Planos 
Estaduais de Educação do Ceará;   

 a garantia da participação do FEE/CE nos processos de 
concepção, implementação e avaliação da política estadual de 
educação básica e superior; 

 a garantia da disponibilização dos dados educacionais, no 
mínimo a cada ano, para que o FEE/CE possa monitorar 
continuamente e avaliar periodicamente o cumprimento das 
metas do Plano Estadual de Educação; 

 a garantia de condições administrativas, financeiras e 
operacionais para as realizações das futuras conferências 
estaduais, no Ceará, bem como colaborações com aquelas dos 
municípios cearenses. (FEE, 2014, p.13). 

O documento tratou basicamente de duas questões: a consolidação do 

FEE por meio de lei estadual específica que o institua e definição orçamentária que 

garanta sua autonomia administrativa; e a agenda do PNE, principalmente no 
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compromisso do futuro governador em apoiar a construção do SNE e a efetivação 

da meta de financiamento do plano. 

As reuniões do fórum constituem sua atividade cotidiana e são 

estratégicas, pois promovem os debates necessários à construção da sua unidade 

na mobilização, intervenção pública e agenda política. 

Quadro 8 - Síntese dos temas abordados nas atividades do FEE (2012-2015). 

Temas Abordados 2011 2012 2013 2014 2015 

Agenda do PNE  X X X X 

Identidade e Organização do FEE-CE  X X  X X  

Política Educacional.  X X   

CONAE e Conferências Municipais e Estadual de Educação. X X X X  

Fonte: (FEE-CE, 2015). 

A atuação do FEE no período foi amplamente pautada pela agenda 

política definida nas organizações e entidades que o compõem. Pautas 

consideradas estratégicas na atuação das mesmas – a ampliação do financiamento 

público em educação pública e a disputa pelo fundo público em matéria educacional 

com setores da iniciativa privada; a valorização dos profissionais da educação, em 

questões como a formação, o piso salarial nacional e carreira profissional para todos 

os profissionais da educação; e a universalização do acesso com garantias de 

permanência dos estudantes nas escolas públicas do país – foram elementos 

inseridos na atuação do fórum a partir de uma construção entre as diferentes 

representações que o compõem.   

Outros pontos de unidade que compuseram a agenda política do fórum 

foram exatamente sua organização e institucionalização, bem como das 

conferências de educação, além da centralidade do PNE e os respectivos planos 

estaduais e municipais de educação como eixo de uma política educacional nacional 

de Estado estruturada em torno do SNE.   

Os debates sobre a construção da identidade, organização e atuação do 

fórum convergem para as lacunas vinculadas ao atual processo de instituição dos 

fóruns de educação no Brasil. Tais lacunas evidenciam principalmente questões 

vinculadas às formas e aos níveis da relação entre o Estado e a sociedade, levando 

em conta o potencial da última de intervir no primeiro para compor a agenda política 

e as decisões finais das políticas governamentais. 
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O potencial político existente na composição ampla dos fóruns de 

educação, com capilaridade nacional, agenda política diversificada e capacidade de 

mobilização social em torno da construção de uma política educacional pautada pela 

participação cidadã, define seu horizonte de possibilidades no debate político do 

SNE.  

Para além da capacidade política expressa na composição dos fóruns de 

educação que potencializam a construção de uma rica agenda política e favorecem 

a mobilização social em matéria educacional, é preciso considerar a partir da sua 

concepção e atribuições as lacunas institucionais existentes que limitam sua 

atuação.  

Considerando os limites e as possibilidades dos fóruns de educação, o 

tema da construção da identidade, organização e atuação dos fóruns de educação, 

considerando o debate sobre a definição do SNE, previsto no artigo 214 da CF, foi 

amplamente pautado pela atuação do FEE. 

Entre os anos de 2012 e 2014, o FEE assumiu como uma das prioridades 

em grande parte das suas atividades cotidianas, a discussão sobre a concepção, 

coordenação e realização da agenda de conferências municipais e estadual de 

educação.  

No ano de 2013, a atuação do FEE nas conferências municipais e na 

organização da conferência estadual foi estratégica, pois tais atividades são o eixo 

da mobilização popular para participar da construção da política educacional no 

país, principalmente desde a comunidade escolar, sem esquecer os segmentos que 

a compõem, estudantes, famílias, trabalhadores em educação e gestores.     
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4 EXPERIÊNCIA DO FEE NA CONSTRUÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 
E ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ EM 2013 

No segundo semestre de 2013, o estado do Ceará realizou sua II 

Conferência Estadual de Educação – COEE 2013. A atividade foi coordenada pelo 

FEE que atuou na mobilização dos segmentos que compõem a comunidade escolar, 

dos movimentos sociais e sindical, da iniciativa privada no campo educacional, além 

de instâncias governamentais e estatais. 

A conferência estadual deve ser compreendida na sua articulação com as 

conferências municipais e a conferência nacional de educação, compondo o que se 

pode definir como “Sistema CONAE”, com etapas municipais, estaduais e nacionais.  

O chamado sistema CONAE pode ser definido a partir de três eixos que o 

estruturam: a mobilização social e popular através da possibilidade de realização de 

conferências livres que devem compor uma verdadeira rede social da CONAE com 

foco na popularização e aprofundamento de debates específicos inerentes ao 

documento-referência formulado pelo FNE; a eleição dos delegados representantes 

dos segmentos da educação para as etapas posteriores; e a deliberação de 

emendas ao documento referência da CONAE que compuseram a construção do 

documento base da sua etapa nacional, este foi submetido a novos debates, 

deliberações e constituiu um documento final da segunda edição da CONAE. 

No final de 2013, o sistema CONAE totalizou a realização de conferências 

estaduais em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Além de 2824 

conferências municipais e intermunicipais que promoveram a participação direta de 

776.142 cidadãos e cidadãs brasileiros, conforme registra o sistema de eventos da 

CONAE 2014, (CONAE, 2014): 

Nesses eventos, portanto, os espaços de discussão foram abertos à 
colaboração de todos — profissionais da educação, gestores 
educacionais, estudantes, pais, entidades sindicais, científicas, 
movimentos sociais e conselhos de educação, entre outros. Assim, 
por meio da Conae de 2014, o FNE e o Ministério da Educação 
buscam garantir espaço democrático de construção da qualidade 
social da Educação Pública. (CONAE, 2014, p.05). 

 Articulada às conferências municipais, estaduais e nacionais, existiu 

ainda uma “rede social da CONAE”, pautada por uma perspectiva de mobilização 
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social e popular descentralizada, desburocratizada, horizontalizada e aberta à 

construção de debates gerais e específicos da educação nacional.  

A rede social foi criada em dezembro de 2012, composta por perfis 

individuais, eventos e conferências livres propostos e organizados por qualquer 

movimento social ou cidadão interessado em promover algum debate educacional 

no horizonte das mobilizações e temas da CONAE. 

De acordo com um levantamento realizado no segundo semestre de 

2013, a rede social contabilizava 11.806 perfis ativos, sendo 7.980 mulheres e 3.826 

homens, haviam ocorrido 996 conferências livres, 324 eventos e 226 vídeos 

postados na rede61.     

As conferências compuseram uma agenda nacional coordenada pelo FNE 

e os fóruns estaduais e municipais de educação. Tal agenda foi estabelecida ao 

longo de dois anos, em 2013 ocorreram as conferências locais e, no segundo 

semestre de 2014, a etapa nacional. 

O documento intitulado O PNE NA ARTICULAÇÃO DO SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO: Participação Popular, Cooperação Federativa e 

Regime de Colaboração (FNE, 2013, p.16), foi o eixo dos debates e deliberações 

das conferências que ao final definiam seu próprio documento final e encaminharam 

suas emendas para as etapas subsequentes, estadual ou nacional.      

A atribuição de coordenação das conferências de educação, prevista nos 

regimentos dos fóruns de educação, é estratégica para potencializar uma 

capacidade inclusiva da participação popular, ante sua identidade de fortalecimento 

da participação política dos cidadãos na construção da política educacional local e 

nacional.  

Através das conferências, os fóruns potencializam suas possibilidades de 

intervir nas condições para a ampliação da representação política, qualificam a 

participação popular através da deliberação pública sobre temas da política 

educacional e podem fortalecer a legitimidade das decisões finais do Estado e dos 

governos em matéria educacional.    

Ao mesmo tempo reconhecem o papel das instituições da democracia 

representativa, tais como os governos e os parlamentos compostos a partir de 

                                                      
61 Cf. http://conae2014.mec.gov.br/noticias/341-rede-social-conae-movimenta-debates-em-

torno-da-educacao. Acesso em 10/02/2015. 
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eleições gerais. Ressalte-se que o documento final de cada edição da CONAE deve 

orientar as decisões estatais e governamentais na política educacional.  

Nas conferências de educação, a ampliação e o reconhecimento da 

representação política se estabelecem por meio da participação popular desde o 

âmbito local nos municípios até a etapa nacional da CONAE.  

Essa participação se objetiva na deliberação de propostas para compor 

um documento final que deve ser basilar na continuidade da atuação dos fóruns, 

vislumbrando unidade para sua agenda e atuação política, além de pretender 

orientar as decisões governamentais e parlamentares em matéria educacional. 

A ampliação da representação e da participação política da sociedade 

através dos fóruns e conferências de educação pode funcionar como um processo 

de construção social de ampliação da legitimidade das decisões de Estado em 

matéria educacional.    

No caso do Ceará, um estado com população estimada em mais de 

8.800.000 pessoas, os dados do Censo Escolar de 2013 (INEP, 2014, p.01), 

evidenciam que as conferências de educação, municipais e estaduais corridas em 

2013, possuem um potencial de diálogo, com um universo de estudantes que 

totalizava 2.327.240 matrículas da educação básica, sendo 381.938 na educação 

infantil, 1.309.549 no ensino fundamental, 398.287 no ensino médio, 21.374 na 

educação profissional em nível técnico, 184.327 na modalidade EJA e 31.765 na 

chamada educação especial, considerando todas as modalidades e níveis de 

ensino. 

Além do número já expressivo de estudantes, é preciso considerar suas 

respectivas famílias, além dos gestores da educação e representações de centenas 

de movimentos sociais e sindicatos. Compreendem-se ainda os 94.163 profissionais 

docentes da educação básica, lotados em 8.560 estabelecimentos de ensino, de 

acordo com os dados de 2013 (SEDUC, 2013, p.01). 

Nesse universo de números expressivos, a experiência das conferências 

de educação pode envolver direta ou indiretamente toda a população do estado. O 

potencial da participação popular na mobilização de massas para pautar o Estado e 

a sociedade é algo estratégico numa sociedade de classes. 

No caso do estado do Ceará, entre os meses de julho e agosto de 2013, 

ocorreram 159 conferências municipais e 22 intermunicipais, totalizando 181 

conferências locais, envolvendo 183 dos seus 184 municípios cearenses.  
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As conferências locais cearenses contaram com aproximadamente 

40.600 participantes nas atividades que promoveram a eleição de delegados/as para 

as etapas subsequentes das conferências e as deliberações de propostas para 

emendar o documento referência da segunda edição da CONAE. 

Figura 6 - Conferências Municipais nas cidades cearenses de Itapajé, General Sampaio e 
Viçosa do Ceará/2013 

Fonte: (FEE, 2013) 

Nesse sentido, ocorreu a eleição de 950 delegados/as, sendo no mínimo 

01 representante de cada segmento da educação por município, no caso um número 

mínimo de 04 representantes eleitos em cada conferência municipal para a COEE 

201362. 

A conferência estadual, ocorrida entre os dias 19 e 21 de setembro na 

cidade de Fortaleza, reuniu 1.121 participantes, entre delegados eleitos nas 

conferências municipais e intermunicipais, delegados natos, delegados de indicação 

nacional e observadores63.  

A programação da COEE 2013 previu a eleição de 104 representantes do 

Ceará, dentre os quatro segmentos da educação, para a etapa nacional da CONAE 

2014. O estado contou ainda com outros 22 delegados/as de indicação nacional e 

representantes de diversas entidades e movimentos sociais da educação. 

No total a delegação cearense contou como 126 delegados/as, 

representando 4,8% do universo de 2.658 delegados/as da etapa nacional da 

segunda edição da CONAE.  

As atas das reuniões do FEE revelam que os debates sobre a 

organização das conferências no estado foram iniciados no segundo semestre de 

                                                      
62 Disponível em http://fne.mec.gov.br/9-uncategorised/587-ceara-conferencias, acesso em 
10/01/2015. 
63 Idem. 
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2012, a partir do debate nacional promovido pelo FNE no primeiro semestre do 

mesmo ano. 

Na ata da 5a reunião ordinária do FEE, ocorrida em agosto de 2012, a 

organização das conferências fora pautada, a partir de três questões: primeiro, as 

perspectivas para as conferências livres, virtuais e municipais de educação, sendo 

que apenas a terceira modalidade seria responsável pelo debate de todo o 

documento referência da CONAE e pela eleição de delegados/as para a COEE 

2013; segundo, as condições do apoio institucional para a realização das 

conferências, desde o governo federal, estaduais e municipais; e, terceiro, o 

calendário para a realização das conferências, segundo a proposta do FNE, as 

municipais deveriam ocorrer entre fevereiro e abril e as estaduais entre junho e 

agosto de 2013. 

A partir de então, as atas das reuniões do FEE sempre registraram 

alguma pauta alusiva a organização das conferências de educação. O apoio 

institucional da SEDUC e da UNDIME foi estratégico para a construção do 

cronograma das conferências municipais, desde o final de 2012 o fórum atuou no 

sentido de construir estas parcerias. 

No início de 2013, passado um ano da existência do FEE, a ata da 8a 

reunião registrou a eleição da sua nova coordenação, ocorrida em reunião 

extraordinária no mês de fevereiro, desta vez foi eleita de forma ampliada com três 

representações, além da inserção da sociedade civil.  

A nova coordenação ampliada do fórum, composta pelas representações 

da UNCME, Campanha Nacional pelo Direito à Educação e Fórum EJA, assumiu a 

responsabilidade de coordenar e articular a agenda de conferências no ano de 2013. 

Essa construção tomou como foco prioritário o envolvimento da sociedade 

nos debates. O fórum construiu em parceria com a AL-CE, uma programação de 

sete conferências livres na capital e no interior do estado, tratando dos sete eixos do 

documento referência da CONAE 2014.  

O fórum agendou para março de 2013, uma reunião com a UNDIME para 

averiguar junto aos gestores municipais a realidade dos fóruns e conferências 

municipais no Ceará, além de possíveis encaminhamentos no que se refere a 

delegados/as, programação, palestrantes e financiamento, dentre outros.   

Outra questão considerada na ata da oitava reunião do FEE foi a 

importância da articulação nacional junto a coordenação da CONAE 2014 no âmbito 
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do FNE. Foi registrado o informe da relevância do acompanhamento das 

conferências municipais e seu registro no sistema de eventos da conferência 

nacional, evidenciando a perspectiva sistêmica da participação popular com foco na 

construção da política nacional de educação desde o âmbito local. 

Em abril de 2013, na nona reunião do FEE, foi discutida a importância da 

formulação do regimento da COEE 2013, considerando, inclusive, a construção da 

tabela com o número de delegados/as definindo a proporção de participantes por 

município, segmento da educação e representações dos movimentos sociais, 

sindical e dos órgãos públicos. 

O regimento da conferência estadual foi formulado a partir de uma 

proposta da comissão de monitoramento e sistematização do fórum, tomando por 

base o regimento nacional da CONAE formulado pelo FNE. Os documentos nacional 

e estadual, por sua vez, foram a base dos regimentos das conferências municipais. 

Após várias reuniões e debates sobre a representatividade social da 

conferência estadual e suas prioridades na definição das proporções e distribuição 

de vagas para a eleição dos delegados/as nas conferências municipais, além da 

definição dos delegados/as por indicação das entidades e dos delegados natos, o 

FEE construiu a proposta de proporcionalidade e representatividade para a definição 

da distribuição das vagas na conferência estadual.  

O regimento da COEE 2013 definiu entre os artigos 27 e 32 as regras 

para a composição do quadro de delegados/as e suas especificidades. Segundo o 

documento, todos os participantes da conferência estadual deveriam participar de 

uma conferência municipal e a grande maioria deveria ser eleita nas mesmas. 

A projeção para a eleição de delegados/as nas conferências municipais 

era de 950 representantes dos segmentos da educação, sendo oriundos da 

educação básica 192 gestores, 237 trabalhadores em educação, 31 representações 

dos conselhos municipais de educação, 191 estudantes e 191 representantes das 

suas famílias, totalizando 842 delegados/as da educação básica. Foram definidas 

ainda 58 representações da educação profissional e tecnológica, sendo 21 gestores, 

24 trabalhadores em educação, 12 estudantes e 01 representação da Câmara de 

Educação Profissional do CEE. Para a educação superior foram definidos 50 vagas 

de delegados/as, sendo 16 gestores, 17 trabalhadores e 17 estudantes. (FEE, 2013 

b, Anexo II). 
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A definição da projeção dos 950 delegados eleitos para participar da 

conferência estadual evidencia imediatamente uma distorção numérica na proporção 

de participantes dos segmentos da comunidade escolar, pois os estudantes e suas 

famílias que compõem a grande maioria diretamente vinculada aos sistemas 

públicos de ensino possuem um número de representantes inferior ao de gestores, 

por exemplo. 

Em tal desproporção, a capacidade inclusiva que deve compor os 

processos de fortalecimento da participação popular, como é o caso das 

conferências, fica comprometida. Nessa perspectiva, cabe ainda identificar possíveis 

contradições entre o volume de temas e sua complexidade no âmbito da gestão 

pública e o nível de acessibilidade dos mesmos ao amplo debate público.  

Esse é o caso da regulamentação do Sistema Nacional de Educação que 

envolve desde um debate sobre o federalismo brasileiro, sua história, modelos de 

referência e marco normativo, chegando a estrutura de financiamento da educação 

nacional, envolvendo debate sobre orçamento público, regime de colaboração, 

fundos de financiamento e composição tributária nacional.  

Apresenta-se então uma evidente tensão entre a participação popular e o 

debate especializado. Para qualificar a participação popular e suas respectivas 

escolhas nas deliberações das delegações nas conferências, é preciso conciliar 

discursos e promover verdadeiras transposições didáticas dos temas, inclusive para 

muitos gestores que não possuem formação especifica em gestão ou ainda não se 

apropriaram de alguns temas da política educacional. 

Os fóruns de educação devem aprofundar a discussão sobre a 

capacidade inclusiva nas conferências de educação. Compreendemos que é preciso 

considerar duas questões: a definição da proporcionalidade na relação entre o 

número de delegados/as e sua base de representação, pautando a referência crucial 

da participação popular ampliada; e a compreensão dos níveis de acessibilidade e 

acúmulo necessário na discussão de determinados temas da política educacional.  

O documento-referência das conferências e suas questões essenciais 

deve ser adequado e fomentar o debate popular, dos portadores do direito à 

educação, para garantir uma deliberação de fato soberana e representativa oriunda 

da participação popular.             

O regimento da COEE 2013 definiu ainda que os membros titulares e 

suplentes do FEE deveriam ser considerados delgados/as natos, no caso uma 
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projeção de 125 delegados/as. Além dos membros do fórum, as entidades que 

compõem o mesmo tiveram a oportunidade de indicar como delegado nato um 

representante de sua respectiva entidade.  

O regimento previu ainda, os delegados de indicação nacional 

considerando 

[...] os movimentos de afirmação da diversidade, representação das 

articulações sociais em defesa da educação; representação da 

comunidade científica; representação social do campo; movimento 

sindical; instituições religiosas; empresários/as e 

confederações/federações patronais; entidades municipalistas; 

comissões de educação do Poder Legislativo federal, estadual e 

municipal; instituições estaduais e municipais da área de fiscalização 

e controle de recursos públicos.” (FEE-CE, 2013 b, p.24).  

Os delegados de indicação nacional eram aqueles oriundos das 

organizações e movimentos sociais que possuem militância e agenda política na 

educação, muitos com atuação no FNE. O dispositivo das indicações busca suprir a 

lacuna eleitoral das conferências municipais que contemplam especificamente os 

chamados segmentos da educação. 

Nas conferências de educação, as eleições ocorrem de acordo com as 

definições do seu regimento, e existe uma exclusividade eleitoral para os segmentos 

da educação, estudantes, famílias, trabalhadores em educação e gestores da 

educação.  

No FEE, as representações das organizações e movimentos sociais 

evidenciaram a necessidade de aprimorar o processo eleitoral no sentido da 

destinação de vagas para as representações sociais.  

Os delegados oriundos de movimentos organizados da sociedade são 

apenas aqueles de indicação estadual ou nacional e os natos por compor o fórum 

estadual de educação. 

A participação dos movimentos organizados da sociedade nas 

conferências de educação é crucial para garantir intervenções estruturadas a partir 

de um acúmulo histórico das lutas e da agenda política de cada organização.  

A análise do perfil das emendas e deliberações das conferências de 

educação, estudo realizado a seguir no presente capítulo, indica que grande parte 

da pauta, dos debates e definição das emendas ao documento referência da 

CONAE tem origem nas discussões e acúmulo dos movimentos organizados da 

sociedade em suas mais variadas matizes. 
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Os regimentos da CONAE 2014 e da COEE 2013 preveem uma 

articulação sistêmica entre as conferências para garantir uma integração entre as 

emendas aprovadas desde os municípios até aquelas que serão debatidas na etapa 

nacional. 

O regimento da CONAE 2014 define entre os artigos 14 e 16, os 

procedimentos para o encaminhamento das emendas. Considera a definição de um 

sistema nacional e informatizado de relatoria previsto para recepcionar as emendas 

oriundas das conferências estaduais e distrital de educação. Tais emendas devem 

ser estabelecidas em quatro tipos: aditivas, supressivas, substitutivas e novas. 

Após a inclusão das emendas oriundas do âmbito estadual e distrital, o 

documento-base da etapa nacional foi subdividido em dois volumes. O primeiro 

volume foi composto por emendas aprovadas em cinco ou mais estados, porém 

existiu um primeiro bloco de emendas recomendadas pelo FNE e o segundo com 

aquelas não recomendadas. O segundo volume com o terceiro bloco de emendas 

contempla as propostas aprovadas em menos de cinco conferências estaduais. 

A previsão regimental das regras para a inserção de emendas na 

composição do documento-base da etapa nacional da conferência evidencia a 

relevância da intervenção organizada dos órgãos, organizações e movimentos da 

educação, para consolidar a concepção de um documento-base pautado por uma 

agenda política substanciada pela representatividade social. 

O FNE ocupa um papel estratégico na construção do documento e 

consequentemente na definição da agenda política da CONAE. Cabe ao fórum 

avaliar e sistematizar as emendas que devem compor o documento-base, este 

oriundo de um documento-referência concebido e aprovado pelo seu pleno. 

O documento e seus referidos temas funcionam como um verdadeiro fio 

condutor dos debates e mobilizações que fazem parte das atividades inerentes às 

etapas da CONAE. A partir dos debates e deliberações na etapa nacional, surge um 

documento final da conferência que deve fundamentar a atuação dos fóruns de 

educação, considerando suas atribuições regimentais. 

Após a realização de milhares de conferências municipais e 

intermunicipais de educação, 26 conferências estaduais e uma distrital, a relatoria do 

documento-base da etapa nacional da CONAE 2014 possuía 30.000 propostas de 

emendas oriundas dos estados e distrito federal. (FNE, 2015, p.10). 
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No todo foram contempladas 5.970 (cinco mil novecentos e setenta) 
emendas (aditivas, supressivas ou substitutivas) ou parágrafos 
novos, sendo 482 (quatrocentos e oitenta e duas) no Bloco I; 163 
(cento e sessenta e três) no Bloco II; e 5.325 (cinco mil trezentas e 
vinte e cinco) no Bloco III. Foram aprovadas, nas plenárias de Eixo e 
Plenária Final, 480 (quatrocentos e oitenta – 99,6%) emendas do 
Bloco I; 32 (trinta e duas – 19,6%) do Bloco II; e 322 (trezentos e 
vinte e duas – 6,0%) do Bloco III, totalizando 834 (oitocentas e trinta 
e quatro – 14%) das emendas do Documento-Base e que são 
incorporadas ao Documento-Referência, constituindo o presente 
Documento Final. As emendas e novas propostas das conferências 
estaduais e distrital não contempladas neste Documento Final foram 
consolidadas num bloco à parte (Bloco IV), à disposição de 
educadores e pesquisadores no site da Conae/2014. (FNE, 2015, p. 
10).    

 O grande volume de emendas ao documento-base, posteriormente 

submetidas a novo debate e deliberação nacional, evidencia uma importante 

dimensão da mobilização popular e social em torno de uma agenda política 

construída historicamente em grande parte pelos movimentos sociais da educação. 

O lastro social do documento final fica evidente pela quantidade de 

emendas encaminhadas para o sistema relatoria da conferência nacional. O 

caminho da legitimidade social e política das propostas é trilhado pela participação 

popular na conferência em suas etapas locais e nacional. 

O Documento Final da segunda edição da CONAE torna-se uma nova 

síntese da agenda política que deve compor as lutas pelo direito à educação de 

qualidade.  

Os fóruns de educação devem assumir o desafio, sob a égide das suas 

atribuições regimentais, de continuar promovendo debates, intervenções públicas de 

rua e outras atividades que consolidem o documento pela mobilização social em 

todo o país. 

A lei federal 13.005/2014 que aprovou o novo PNE, define que até o final 

do primeiro semestre de 2015 os planos de educação, municipais, distritais e 

estaduais, devem ser elaborados e aprovados.  

Para os fóruns de educação, os eixos dos debates e propostas na 

construção dos planos locais devem ser sua articulação sistêmica com as metas e 

estratégias do plano nacional e as propostas oriundas do documento final da 

segunda edição da CONAE.               

No Ceará, os delegados da COEE 2013, debateram o documento-base 

da conferência estadual composto pelo documento-referência da conferência 
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nacional e as 2.523 emendas, distribuídas nos sete eixos do documento, oriundas 

das conferências municipais ocorridas no Ceará. 

O estudo da experiência política desencadeada pela realização das 

conferências locais, municipais e estadual, a partir dos dois eixos que estruturam 

sua programação, a saber, o perfil das suas deliberações e da eleição de delegados, 

favoreceu algumas reflexões sobre o alcance político e a relevância da iniciativa 

para a construção da referência social da educação nacional a partir do estado do 

Ceará. 

As deliberações definem a capacidade de decisão oriunda das 

conferências na construção da agenda política da educação nacional. Ao deliberar, 

os participantes se apropriam das questões propostas no documento e decidem 

sobre possíveis modificações, a partir de emendas ao texto. 

As propostas de emendas e sua deliberação são mecanismos de decisão 

que expressam preferências, prioridades e mobilizam coletivos em torno de suas 

pautas, viabilizam articulações sociais e políticas que convergem para determinadas 

propostas e suas estratégias de luta. 

O documento final das conferências construído por propostas oriundas 

dos debates e deliberações assume um caráter de fortalecimento da 

representatividade social na construção da agenda política da educação nacional.  

A síntese expressa no material torna-se o eixo das mobilizações e 

atuação dos fóruns de educação e dos diversos movimentos sociais que os 

compõem, principalmente na perspectiva do monitoramento do PNE.    

A análise de alguns elementos do perfil dos delegados eleitos deve 

revelar questões vinculadas aos níveis de mobilização e representatividade da 

sociedade, principalmente dos segmentos que compõem a comunidade escolar, 

para intervir na política educacional do país. 

A análise de algumas questões desse perfil pode explicitar elementos 

significativos para a compreensão da capacidade inclusiva dessas atividades que 

tem a participação popular como questão determinante, além de evidenciar a 

extensão da sua representatividade social sob o prisma dos participantes.     

A questão central nas análises dos perfis das emendas e do grupo de 

delegados eleitos nas conferências é a compreensão dos limites e possibilidades da 

existência articulada dos fóruns, planos e conferências de educação sob a 
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perspectiva da referência social que deve ser garantida pela participação da 

sociedade na construção de uma política de Estado para a educação. 

Por política de Estado, entenda-se a definição de um projeto político 

socialmente representativo e fruto da participação popular, sendo institucionalizada 

através de marco normativo nacional e efetivada pelos governos, em todos os níveis 

da federação. 

Nesse sentido, trata-se de um debate que visa a instituir a educação 

como um direito que deve permear a efetividade do Estado, mediante a atuação da 

sociedade, sob o pressuposto da cidadania ativa, a partir da interação entre 

cidadãos e Estado na construção da política educacional. 

Já o termo “Estado efetivo” se refere a um poder público capaz de 
garantir a segurança e o Estado de direito, conceber e implementar 
uma estratégia eficaz para garantir um crescimento econômico 
inclusivo e que possa ser responsabilizado pelo usufruto de direitos 
por parte de seus cidadãos e garanti-los. A interação entre cidadãos 
ativos e Estados efetivos, com toda a sua complexidade, suas 
alianças entre diferentes classes, seus altos e baixos e suas muitas 
contradições será discutida a seguir. (…) Em última análise, a 
cidadania ativa significa envolvimento com o sistema político no 
sentido de construir um Estado efetivo e assumir algum grau de 
responsabilidade pelo domínio público, deixando para trás noções 
simplistas de “eles” e “nós”. (GREEN, 2009, p. 21-22).                     

A experiência articulada dos planos, fóruns e conferências de educação 

vislumbra a perspectiva da articulação entre a sociedade civil e o sistema político. A 

mobilização e a intervenção social organizada, mobilizações populares, fruto da 

ação coletiva, pode favorecer o processo de construção da efetividade do Estado. 

O estudo das deliberações e da eleição das delegações nas conferências 

que debatem os temas da política educacional sob a égide da construção da 

referência social, compõe a perspectiva da interação entre os cidadãos ativos e a 

efetividade do Estado.  

É preciso compreender em tal realidade os níveis de organização e 

intervenção que a experiência política possibilita. Perceber algumas mediações, 

limites e contradições existentes, a partir das variáveis da construção da agenda 

política da educação nacional, da capacidade inclusiva inerente a participação 

cidadã e da ampliação da representação política no âmbito da representatividade 

social.  
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4.1 PERFIL DAS DELIBERAÇÕES NA COEE 2013 PARA A ETAPA NACIONAL DA 
CONAE 2014 

A COEE 2013 foi realizada como etapa estadual da CONAE 2014. No 

Ceará, a conferência ocorreu no final do segundo semestre de 2013, após a 

realização das conferências municipais de educação, ocorridas no primeiro semestre 

do mesmo ano. 

Os dois eixos que estruturaram os debates foram, o PNE e seu papel na 

articulação do SNE. O documento - referência propõe que a participação popular, a 

cooperação federativa e o regime de colaboração são os “fios condutores” da 

perspectiva de articulação entre o PNE e o SNE. 

O material dialoga com as definições e pautas do documento final da 

primeira edição da CONAE, ocorrida em 2010, além de expressar os debates 

oriundos das representações que compõem o FNE, estatais, governamentais e 

sociais, portanto, busca ampliar sua representatividade social e política, além de 

considerar a participação popular na primeira conferência e as representações 

existentes no fórum nacional. 

É com o espírito de avançar na construção de processos 
democráticos, participativos, que o Fórum Nacional de Educação 
(FNE) submete à avaliação este Documento-Referência e conclama 
os profissionais da educação, mães/pais, estudantes, dirigentes, 
demais atores sociais e todas e todos que se preocupam com a 
educação,  para discutir e refletir coletivamente e propor caminhos 
para a educação brasileira. (FNE, 2013, p. 09).    

 O pressuposto da representatividade social do documento pode ser 

avaliado a partir do seu conteúdo em paralelo com as pautas históricas dos 

movimentos sociais, sindical e acadêmicos da educação. O percurso que o mesmo 

assume nas conferências, considerando as emendas que recebe e a construção do 

documento final da conferência nacional.    

Neste momento da tese, procuramos avaliar o conteúdo dos debates nas 

conferências ocorridas no Ceará no ano de 2013, considerando as emendas 

apresentadas ao documento-referência nacional. Buscamos identificar quais temas e 

debates foram mais recorrentes, preferências estabelecidas e as prioridades 

consideradas nas ações coletivas de deliberação. 
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O foco do levantamento foi analisar os limites e as possibilidades para o 

que o documento define como “construção de processos democráticos”, com seus 

níveis de “discussão e reflexão coletiva” acerca do documento oriundo do FNE.       

O documento-referência foi dividido em sete eixos considerados centrais 

para o debate nas conferências, a partir da perspectiva do PNE como articulador do 

SNE. Os eixos buscam discutir temas vinculados a uma preocupação com a 

construção de uma política de Estado para a educação nacional sob referência 

social.  

A partir dos pressupostos da cooperação federativa e da colaboração 

entre os sistemas de ensino, ao final de cada um dos sete eixos, o documento 

apresenta propostas objetivas com as respectivas responsabilidades e 

corresponsabilidades dos entes federados para as questões elencadas. 

Os sete eixos definidos pelo FNE foram  

Eixo I – o plano nacional de educação e o sistema nacional de 
educação: organização e regulação;  
Eixo II – educação e diversidade: justiça social, inclusão e direitos 
humanos;  
Eixo III – educação, trabalho e desenvolvimento sustentável: cultura, 
ciência, saúde, tecnologia e meio ambiente;  
Eixo IV – qualidade da educação: democratização do acesso, 
permanência, avaliação, condições de participação e aprendizagem;  
Eixo V – gestão democrática, participação popular e controle social;  
Eixos VI – valorização dos profissionais da educação: formação, 
remuneração, carreira e condições de trabalho;  
Eixo VII – financiamento da educação: gestão, transparência e 

controle social dos recursos. (FNE, 2013, p. 11),         

Os eixos definidos para o documento foram considerados pelo FNE como 

centrais para a construção da política educacional nacional. O PNE e o SNE foram 

considerados numa perspectiva da construção de uma política de Estado com foco 

na qualidade socialmente referenciada para efetivar o direito à educação.  

Os diferentes temas tratados pelos eixos foram compreendidos como 

estruturais para a garantia da qualidade da educação, além de articuladores dos 

diferentes movimentos sociais e políticos da educação. 

As questões referentes aos eixos I e VII integram todos os movimentos, 

pois tratam da engenharia institucional e da disputa pelo fundo público em matéria 

educacional, projetando todas as outras questões tratadas no documento. 

Nas conferências de educação, além dos movimentos e ações coletivas 

organizadas, existe a participação direta de cidadãos que não necessariamente 
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estão coletivamente organizados, mas incidem diretamente sobre a educação como 

portadores de direitos compondo os segmentos da comunidade escolar.  

Os segmentos da comunidade escolar, gestores, trabalhadores em 

educação, estudantes e suas famílias, compõem a maioria dos delegados que 

participam das conferências de educação.  

Os regimentos das conferências locais são concebidos a partir do 

regimento formulado pelo FNE para a etapa nacional da CONAE 2014. O regimento 

nacional define que os debates e apresentação de emendas devem ocorrer nas 

chamadas plenárias de eixo, posteriormente ocorre uma plenária final para concluir 

o processo de deliberações da conferência.  

Nas plenárias de eixo, propõe-se uma breve explanação de um mediador 

sobre questões relevantes inerentes ao texto em seu respectivo eixo. Após a 

apresentação, o regimento prevê a leitura do documento e, caso necessário, a 

apresentação de destaques ao texto para proposição de emendas, que podem ser 

aditivas, supressivas, modificativas ou novas. 

As emendas aprovadas com índice superior a 50% nas plenárias de eixo, 

eram automaticamente aprovadas e encaminhadas ao documento final, aquelas com 

percentual entre 30% e 50% foram submetidas à deliberação na plenária final das 

conferências.     

O estudo sobre os debates e deliberações, a partir das emendas 

aprovadas, considerando seu conteúdo, prioridades e distribuição nos setes eixos 

que compõem a estrutura do documento, devem propiciar a compreensão de 

elementos vinculados às prioridades, aos anseios e às motivações que permeiam a 

participação cidadã nas atividades.   

A análise dos dados deve evidenciar os níveis da sua capacidade 

inclusiva numa articulação entre movimentos organizados e intervenções individuais 

de cidadãos que compõem os chamados segmentos da educação. 

Nas conferências municipais de educação, as mobilizações, debates e 

emendas se definem a partir do documento-referência nacional. Na conferência 

estadual, o ponto de partida para as deliberações nas plenárias de eixo é um 

documento-base, definido pela integração entre o documento inicial modificado 

pelas emendas oriundas das conferências locais. 

No Ceará, 159 conferências municipais e 22 intermunicipais aprovaram 

2.523 emendas para compor o documento base da COEE 2013. As emendas foram 
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distribuídas nos sete eixos em três blocos do documento a partir de critérios 

definidos no artigo 16 do regimento interno da conferência estadual de educação, 

Art. 16. Para a elaboração do Documento-Base, o Fórum Estadual de 
Educação considerará apenas as emendas ao Documento-
Referência votadas e aprovadas nas Conferências Municipais e/ou 
Intermunicipais de Educação; 
§ 1º O Documento Base será estruturado em dois volumes: 
Volume I – com o Bloco I, no qual constarão as emendas aprovadas 
em 10%  ou mais das Conferências, que o FEE recomenda a sua 
aprovação e, e com o Bloco II, no qual constarão as emendas 
aprovadas em 10% ou mais das Conferências que o FEE não 
recomenda a sua incorporação; 
Volume II – com o Bloco III, onde constarão as emendas passíveis 
de destaque aprovadas em menos de 10% ou mais das Conferências 
municípios. 
§ 2º A emenda, que obtiver aprovação por maioria simples dos/as 
delegados/as participantes da plenária final das Conferências 
Municipais e/ou Intermunicipais de Educação, estará habilitada e 
deverá ser inserida pelo Fórum Municipal de Educação ou órgão 
coordenador da Conferência no Sistema de Relatoria da II 
COEE/CONAE 2014 ETAPA ESTADUAL. 
§ 3º Para fazer parte dos blocos I ou II do Documento-Base da II 
COEE/CONAE 2014 ETAPA ESTADUAL a emenda, além de obter a 
maioria simples em uma Conferência Municipal e/ou Intermunicipal 
de Educação, terá que atender ao critério de aprovação equivalente 
em, pelo menos, 10% ou mais das Conferências. 
§ 4º As emendas que não atenderem ao disposto no parágrafo 
anterior, mas que estiverem harmonizadas com o conteúdo temático 
da II COEE/CONAE 2014 ETAPA ESTADUAL, segundo avaliação do 
Fórum Estadual de Educação, passarão a fazer parte do Bloco III do 
Documento-Base e as demais propostas serão publicadas nos anais 

da II COEE/CONAE 2014 ETAPA ESTADUAL. (FEE, 2013, p. 07), 

O artigo 16 do regimento interno da COEE 2013 definiu a concepção do 

documento-base da conferência. O papel das conferências municipais fora crucial na 

mobilização social com vias a garantir representatividade social na construção do 

documento.  

A organização da ação coletiva de alguns movimentos é estratégica para 

garantir relevância às suas respectivas agendas em matéria educacional, pois as 

emendas aprovadas em 10% ou mais das conferências municipais devem compor 

os blocos I e II do documento, sendo que no primeiro bloco serão aquelas emendas 

recomendadas pelo FEE. 

Na construção do documento final das conferências, a atuação dos 

movimentos organizados da sociedade, principalmente aqueles que compõem os 

fóruns de educação, torna-se estratégica ao propor emendas e intervenções 
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qualificadas pela sua própria organização, mobilização e acúmulo de debates e 

propostas. 

Nesse sentido, o que existiu foi um esforço para integrar a participação 

popular com a participação social, numa perspectiva de ampliação da 

representatividade social e da capacidade inclusiva na construção da política 

educacional no país.   

Na COEE 2013, após as deliberações ocorridas nas plenárias de eixo e 

na plenária final, o seu documento final contou com 479 propostas de emendas para 

compor o documento-base da etapa nacional da CONAE 2014.    

A distribuição das 2.523 emendas expressam prioridades, preocupações 

e a compreensão dos caminhos para a efetivação do direito à educação desde os 

desafios enfrentados ante as diferentes realidades locais, considerando projeções 

nacionais, por exemplo para a legislação e as metas de financiamento da educação. 

Quadro 9 - Emendas/Documento-Base COEE 2013. 

Eixos do Documento-Referência CONAE 2014. Quantidade de Emendas Percentual 

Eixo I    374 14,8% 

Eixo II    356 14,2% 

Eixo III   453 18% 

Eixo IV   399 15,8% 

Eixo V  248 9,8% 

Eixo VI  400 15,9% 

Eixo VII  293 11,5% 

Total 2.523 100% 

Fonte: (FEE-CE, 2014). 

As emendas evidenciam o que podemos definir como um olhar diverso da 

participação plural sobre as diferentes questões tratadas no documento original. As 

propostas visam a democratizar o debate através da participação popular, no sentido 

de ampliar e diversificar abrangências, demandas e temas. Ao mesmo tempo, 

vislumbram a redefinição de prazos e responsabilidades federativas dada a urgência 

de algumas questões. 

Definem leituras diversas sobre o documento original e evidenciam um 

momento singular na construção da mobilização e da consciência coletiva sobre os 

diferentes temas e pautas políticas que compõem a necessidade da intervenção da 

sociedade na definição da agenda política e no controle das decisões finais do 

Estado em matéria educacional.   
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A partir de 2.523 emendas aprovadas nas conferências municipais e da 

formulação do documento-base da COEE 2013, os delegados da conferência 

estadual debateram e deliberaram nas plenárias de eixo e na plenária final. 

Foram aprovadas como propostas do estado do Ceará para a etapa 

nacional da CONAE, 479 emendas, representando 19% do total de emendas 

oriundas das conferências municipais de educação. As emendas encaminhadas 

compuseram o documento-base da etapa nacional, considerando os sete eixos do 

documento. 

Quadro 10 - Emendas do Ceará/Documento-Base CONAE 2014. 

Eixos do Documento-Referência CONAE 2014. Quantidade de Emendas Percentual 

Eixo I    58 12,2% 

Eixo II    107 22,3% 

Eixo III   60 12,5% 

Eixo IV   82 17,1% 

Eixo V  28 5,8% 

Eixo VI  69 14,4% 

Eixo VII  75 15,7% 

Total 479 100% 

Fonte: (FEE-CE, 2014). 

Na COEE 2013, as emendas oriundas das conferências municipais foram 

analisadas pela comissão de sistematização e relatoria da conferência estadual, 

compostas por membros do FEE.  

O trabalho da comissão consistiu, dentre outras coisas, em sintetizar 

muitas emendas com conteúdos similares, além de promover adequações de 

emendas que estivessem desarticuladas dos temas e conteúdos do documento - 

referência da CONAE. 

Nas plenárias de eixo e plenária final da COEE 2013, o diálogo foi o 

método fundamental para garantir a construção de propostas condensadas entre 

diferentes proposições dos municípios que tratavam do mesmo tema ou convergiam 

para os mesmos objetivos.  

Nesse sentido, muitas emendas foram fundidas e aprovadas por 

unanimidade, reduzindo consideravelmente o número de propostas, sem limitar a 

pluralidade de conteúdos e temas pautados pelos participantes no âmbito local.      
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4.1.1 Eixo I - o plano nacional de educação e o sistema nacional de educação: 
organização e regulação 

O primeiro eixo do documento – referência recebeu 374 proposições nas 

conferências municipais de educação do Ceará, correspondendo a 14,8% do total de 

emendas aprovadas nos municípios cearenses. Esse foi o quarto maior índice 

dentre os sete eixos que compõe o documento elaborado pelo FNE. 

O debate proposto pelo eixo foi um dos mais complexos dentre aqueles 

propostos, pois exige um acumulo nas discussões sobre a política educacional 

nacional, além de conhecimento específico a respeito do seu marco normativo, as 

nuances ante os anseios sociais e populares e as exigências imediatas e históricas 

vinculadas à efetivação do direito à educação de qualidade no país.  

Nesse sentido, os termos “organização e regulação” indicam os caminhos 

do debate sobre o plano e o sistema nacional de educação, ao considerar questões 

como o federalismo brasileiro, responsabilidades federativas e regime de 

colaboração, bem como o capítulo da constituição federal que trata da educação e a 

cooperação entre os sistemas de ensino, a autonomia dos entes federados, dentre 

outros temas. 

Nos debates do eixo, a presença de representantes de movimentos 

organizados com suas pautas foi marcante, pois os temas são mais amplos e tratam 

da ordem institucional e normativa da educação. A atuação do movimento sindical 

liderado pela CUT e a CNTE, do Fórum EJA, da Campanha Nacional Pelo Direito à 

Educação, dentre outros, foi importante no Ceará, principalmente na defesa de 

emendas em várias conferências municipais, atuando na mobilização desde a base 

local para alguns temas inerentes ao eixo I.    

A qualidade da educação definida em políticas nacionalmente articuladas 

foi a tônica das 374 emendas das conferências municipais no eixo. As propostas 

foram recorrentes ao defender “uma legislação nacional”, a “ampliação nacional do 

financiamento da educação” ou “responsabilizar a União, os estados e os municípios 

pela qualidade da educação”. 

O foco na nacionalização de questões estratégicas assume um viés do 

acúmulo histórico das lutas dos movimentos sociais organizados da educação em 

combater a histórica “lógica da fragmentação” (DOURADO, 2007, p.12) na política 

educacional nacional. A lógica da unidade política no planejamento e na ação do 
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Estado a partir de suas políticas públicas educacionais permeou grande parte das 

emendas.  

Dentre as questões estratégicas apresentadas nas conferências 

municipais, destaquem-se as propostas de diretrizes nacionais para a valorização 

dos profissionais da educação; as metas nacionalmente articuladas de 

financiamento da educação; a articulação sistêmica dos planos de educação; as 

bases nacionais da avaliação dos sistemas de educação; as definições vinculadas a 

gestão democrática e seus atributos como a participação da comunidade escolar na 

gestão das escolas e o controle social dos recursos da educação; além das 

questões vinculadas ao aperfeiçoamento da gestão da educação nos municípios, 

tais como formação para gestores e a regulamentação em lei federal do Sistema 

Nacional de Educação. 

As propostas vinculadas à valorização dos profissionais da educação 

trataram em grande medida questões como o piso salarial profissional nacional, a 

necessidade de carreira profissional aprovada em lei, o fortalecimento do concurso 

público, a garantia de condições de trabalho vinculadas à infraestrutura das escolas 

e ao apoio para o deslocamento em áreas de difícil acesso no interior do estado, 

além de uma política de formação inicial e continuada para os profissionais. 

As questões vinculadas à valorização dos profissionais da educação 

foram pautadas com propostas de emendas no eixo I do documento em 34,2% das 

conferências municipais de educação, no caso em 62 municípios: Fortaleza, 

Paracuru, Ipú, Tianguá, Sobral, Baturité, Itapiúna, Pacoti, Crateús, Lavras da 

Mangabeira, Mauriti, Pacatuba, Umirim, Ibiapina, Ubajara, Viçosa do Ceará, 

Groaíras, Russas, Tabuleiro do Norte, Banabuiú, Ipaporanga, Tauá, Acopiara, 

Iguatú, Icó, Crato, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Aracati, 

Acopiara, General Sampaio, Saboeiro, Milagres, Aurora, Coreaú, Aquiraz, São 

Gonçalo do Amarante, Massapê, Icapuí, Novo Oriente, Piquet Carneiro, Araripe, 

Milagres, Milhã, Itapajé, Irauçuba, Iracema, Jaguaribe, Nova Russas, Fortim, 

Madalena, Monsenhor Tabosa, Mulungu, Senador Pompeu, Uruoca, Jardim, 

Itapipoca, Pindoretama, Tamboril, Cascavel e Ipaumirim. 

As metas e as formas de financiamento da educação compõem um outro 

bloco de debates e propostas pautados nas conferências municipais de educação do 

Ceará. A perspectiva da pactuação federativa para o tema do financiamento foi 
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considerada crucial para estados com uma dinâmica econômica mais limitada como 

é o caso do Ceará.  

Além disso, muitas emendas pautaram questões específicas sobre o tema 

do financiamento, como a garantia de recursos para programas específicos voltados 

para o transporte de estudantes de ensino médio e universitários entre os municípios 

do estado, a formação de profissionais da educação com foco na inclusão e a 

contratação de psicólogos e psicopedagogos para atuação nas escolas públicas. 

O financiamento da educação foi objeto de debates e propostas no eixo I 

do documento em 30,4% das conferências municipais do Ceará. Foram 55 

municípios, considerando as cidades de Canindé, Aquiraz, Icó, Amontada, Guaiúba, 

Maranguape, Pacatuba, Itapipoca, Paraipaba, São Benedito, Tianguá, Viçosa do 

Ceará, Frecheirinha, Irauçuba, Sobral, General Sampaio, Paramoti, Cascavel, 

Pindoretama, Aracati, Fortim, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Russas, Iracema, 

Quixeramobim, Ipaporanga, Milhã, Acopiara, Iguatu, Icó, Crato, Intermunicipal de 

Abaiara, Barro, Brejo Santo, Jati, Penaforte e Porteiras, Aquiraz, Itapajé, Umirim,  

Ubajara, Coreaú, Irauçuba, Sobral, Aracati, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, 

Iracema, Jaguaribe, Nova Russas, Acopiara, Jucás, Icapuí, Tauá, Aurora, Madalena, 

Quixeramobim, Araripe e Mulungu. 

O planejamento de Estado para a educação expresso na concepção do 

PNE e, respectivamente, nos planos estaduais e municipais de educação, compôs 

outro eixo de temas e emendas propostas pelas conferências municipais de 

educação. 

Os delegados dos municípios propuseram questões como o 

fortalecimento da participação popular e social no planejamento educacional, a 

importância da articulação entre os planos e os diferentes entes federados, 

reivindicando principalmente o protagonismo da União na construção da unidade 

política dos planos locais, além do reconhecimento das especificidades locais e 

regionais na definição do planejamento e suas respectivas políticas públicas. 

As conferências municipais apresentaram diferentes questões que 

visaram a aprimorar as propostas do documento-referência, enfatizando alguns 

pontos e especificando ou detalhando outros de forma mais objetiva, a partir dos 

anseios e preocupações dos participantes.  

Nesse sentido, questões estratégicas para ampliar o papel da sociedade 

na política educacional foram pautadas, tais como: o papel dos fóruns municipais e 
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estaduais de educação no monitoramento dos planos; a publicidade das ações 

governamentais no seu processo de construção e execução com foco no controle 

social; a previsão de metas de financiamento mais imediatas para a consecução das 

estratégias propostas; e a defesa de uma lei de responsabilidade educacional com 

caráter vinculante às proposições dos planos. Tais propostas foram apresentadas 

como contribuição da sociedade para a temática do planejamento educacional. 

O planejamento educacional foi pautado em 32,6% das conferências 

municipais de educação, em 59 atividades, considerando os seguintes municípios: 

Maranguape, Trairi, Sobral, Canindé, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, 

Quixadá, Quixeramobim, Itapipoca, Guaiúba, Piquet Carneiro, Milagres, Aquiraz, 

Saboeiro, Aracati, Pacatuba, Umirim, Ibiapina, Ipu, Ubajara, Viçosa do Ceará, 

Groaíras, Russas, Banabuiú, Ipaporanga, Tauá, Acopiara, Iguatu, Icó, Juazeiro do 

Norte, Fortaleza, Amontada,  Pacatuba, Paraipaba, Tianguá, Frecheirinha, Paramoti, 

Cascavel, Pindoretama, Fortim, Iracema, Intermunicipal de Abaiara, Barro Brejo, 

Santo, Jati, Missão Velha, Penaforte e Porteiras, Ibiapina, Massapê, Novo Oriente, 

Altaneira, Crato, Milagres, Irauçuba, Santa Quitéria, Icapuí, Milhã, Mulungu, Senador 

Pompeu, São Benedito, General Sampaio, Morada Nova, Eusébio e Coreaú.  

A avaliação dos sistemas de educação com foco na qualidade dos 

mesmos compôs outro eixo de preocupações e apresentação de propostas por parte 

das conferências municipais de educação. Mais uma vez, a preocupação com 

unidade sistêmica e a perenidade das políticas de avaliação foi evidenciada.  

A vinculação entre avaliação, planejamento, financiamento e a qualidade 

da educação foi destacada em muitas propostas, considerando desde a 

infraestrutura das escolas, passando pela valorização dos profissionais, chegando 

às condições de acesso e permanência dos estudantes nos sistemas de ensino. 

As emendas e debates procuraram agregar novos elementos às 

proposições de avaliação presentes no documento original. A perspectiva da 

participação da comunidade escolar nas avaliações, o acesso da sociedade aos 

dados e questões avaliadas, o monitoramento social dos planos de educação como 

um processo de avaliação e as melhorias na gestão dos sistemas e das escolas 

através da avaliação, foram algumas das questões objeto de emendas nas 

conferências municipais de educação. 

As propostas de emendas que pautaram a avaliação da educação e suas 

diferentes nuances foram debatidas em 21,5% das conferências municipais, 
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englobando 39 municípios, considerando, Maranguape, Tariri, Sobral, Canindé, 

Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, Quixadá, Quixeramobim, Piquet Carneiro, 

Milagres, Potiretama, São Gonçalo do Amarante, Umirim, Croatá, Massapê, Santa 

Quitéria, Ocara, Pindoretama, Aracati, Fortim, Icapuí, Banabuiú, Acopiara, Crato, 

Intermunicipal de Abaiara, Barro, Brejo Santo, Jati, Missão Velha, Penaforte e 

Porteiras,  Novo Oriente, Coreaú, Irauçuba, Russas, Iracema, Ipaporanga, Iguatu, 

Saboeiro, Ibiapina, Amontada, Aurora, Fortim, Madalena e Monsenhor Tabosa. 

Os debates sobre a gestão democrática da educação, sua regulação e 

condições objetivas de existência nas escolas e sistemas de educação, compôs 

outro eixo de preocupações e proposição de emendas nas conferências municipais 

de educação do Ceará. 

A gestão democrática foi um tema polêmico nas conferências de 

educação. Foi muito comum o registro de discursos de desconfiança e denuncia de 

práticas contrárias ao processo democrático nos municípios, por outro lado foi 

igualmente comum a demonstração de desconfiança na própria capacidade política 

da participação social e popular dada a necessidade de outras mediações com as 

instâncias estatais da democracia representativa como o parlamento e os governos.  

Nesse sentido, no processo de proposição de emendas sobre a gestão 

democrática da educação no eixo I do documento, a preocupação com a garantia de 

uma normatização que fortaleça a participação política da sociedade sob as mais 

variadas perspectivas foi a tônica das propostas.  

Nas emendas foram pautadas questões como o fortalecimento do 

controle social sobre os recursos públicos da educação; a garantia de mecanismos 

que incluam a sociedade na avaliação da qualidade da educação; e a definição dos 

referenciais mínimos da qualidade educacional, além da efetiva participação da 

comunidade escolar no monitoramento dos planos de educação. 

Outros temas como o fortalecimento dos fóruns e conselhos de educação 

nos municípios, a eleição democrática dos gestores das escolas e a ampliação da 

representatividade social na gestão pública da educação foram pautados nas 

emendas das conferências municipais. 

As propostas que pautaram a gestão democrática da educação foram 

aprovadas em 10% das conferências municipais de educação, correspondendo a 18 

municípios, compreendendo as cidades de Ubajara, Tamboril, Milagres, Iracema, 

Jaguaretama, Maranguape, Trairi, Sobral, Canindé, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do 
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Norte, Quixadá, Quixeramobim, Piquet Carneiro, Umirim, Nova Russas, Jardim e 

Aurora. 

Por fim, o aperfeiçoamento da gestão da educação com garantia de 

formação para os gestores e uma legislação específica que regulamente o Sistema 

Nacional de Educação, definindo objetivamente as responsabilidades dos entes 

federados sobre as diversas ações e políticas inerentes a educação, foram pautados 

em muitas emendas.  

O tema da gestão foi debatido de forma marcante a partir de duas 

dimensões básicas: a primeira é a dimensão pedagógica, ou seja, gestão para a 

melhoria do aprendizado e o aperfeiçoamento dos processos cotidianos no interior 

das escolas e dos sistemas de educação; e a segunda é a dimensão da política 

educacional, tratando das responsabilidades federativas dos gestores, da gestão 

dos recursos e sua transparência, dentre outras questões. 

Os mecanismos de aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão da 

educação foram pautados em 31 conferências municipais de educação 

correspondendo a 17,1% das mesmas, nas cidades de Aquiraz, Umirim, Croatá, 

Ubajara, Coreaú, Santa Quitéria, Ocara, Pindoretama, Aracati, Limoeiro do Norte, 

Potiretama, Tauá, Acopiara, Altaneira, Fortim, Ipu, Tianguá, Sobral, Russas, 

Banabuiú, Novo Oriente, Acopiara, Fortaleza, Iracema, Coreaú, Irauçuba, Iracema, 

Ipaporanga, Iguatu, Saboeiro e Mulungu. 

Dentre as 374 emendas das conferências municipais debatidas no 

documento-base da COEE 2013, foram aprovadas pela conferência estadual 58 

emendas do Ceará para compor os debates na etapa nacional da segunda edição 

da CONAE. As emendas aprovadas contemplaram os cinco blocos de questões 

elencadas e aprovadas como emendas nas conferências municipais de educação.  

No eixo I do documento-referência, foram aprovadas: 05 propostas sobre 

a valorização dos profissionais da educação; 06 propostas tratando do 

financiamento da educação; 05 aprovadas sobre a articulação sistêmica dos planos 

de educação; a avaliação dos sistemas de educação contou com 06 emendas 

aprovadas; as definições vinculadas a gestão democrática obteve 12 proposições; o 

aperfeiçoamento da gestão e a regulação do sistema nacional de educação com 

suas questões precípuas contou com 24 emendas aprovadas. 
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As emendas deliberadas a partir do Ceará, para compor os debates da 

etapa nacional da CONAE, permearam todas as principais questões oriundas das 

conferências municipais de educação.  

A ampla maioria das propostas aprovadas trata da qualidade da educação 

em atividades-fim no âmbito das escolas e da sua garantia desde a regulação do 

SNE, com a definição das respectivas responsabilidades federativas dos municípios, 

estados e da União.                  

4.1.2 Eixo II - educação e diversidade: justiça social, inclusão e direitos 
humanos 

Os debates do eixo II do documento-referência foram os mais concorridos 

da COEE 2013. As questões tratadas no eixo articulam pautas e agendas oriundas 

de várias organizações da sociedade civil que lutam por reconhecimento e políticas 

públicas específicas para suas demandas.  

O termo “diversidade” vinculado à educação carrega consigo uma 

dimensão ampla da necessária capacidade inclusiva que a garantia universal do 

direito à educação deve possuir. O Estado precisa efetivar objetivamente no seu 

marco normativo e nas políticas públicas governamentais tal perspectiva. 

Vale salientar que, sob o rótulo do debate sobre a “diversidade”, há coisas 

muito heterogêneas, em particular um sem número de situações que apontam 

discriminações e opressões de classe.  

O olhar diverso inerente à participação popular e social nas conferências 

de educação adquiriu no eixo II o seu ápice, pois a diversidade dos movimentos 

feminista, indígena, negro, quilombola, LGBT, ambientalista, do campo, das pessoas 

com deficiência, dentre outros, foi a tônica dos debates que pautaram as propostas 

do eixo, numa perspectiva de maximizar direitos pelo viés democrático e pluralista 

de ampliar sua capacidade de inclusão para os diferentes setores da sociedade 

capitalista. 

É preciso destacar as diferentes dimensões da luta de classes que 

compõem os temas em debate no eixo II. Losurdo (2015) esclarece que, para além 

de uma perspectiva exclusivamente econômica, devemos compreender que existem 

diferentes formas de luta de classes. É crucial evidenciar as diversas formas de 

opressão e dominação existentes, estas vão desde aspectos mais globais do Estado 
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e da economia capitalistas até as relações familiares, de gênero ou étnico-raciais, 

dentre outras. 

Nesse sentido, as questões vinculadas aos debates e emendas que 

articulam os temas da justiça social, inclusão e direitos humanos, carregam consigo 

um componente muito forte da luta de classes na contemporaneidade.  

No processo de disputa política pela construção da referência social do 

direito à educação, os debates no eixo II explicitam elementos muito fortes da luta de 

classes, trazendo para a arena da política educacional diversas lutas por 

reconhecimento latentes nas camadas populares.  

A perspectiva de uma escola pública efetivamente para todos, ou seja, 

com um forte componente do caráter popular da inclusão das maiorias, em sua 

diversidade, compõe de forma estratégica as emendas propostas e aprovadas no 

eixo.       

O eixo II recebeu 356 emendas dos municípios cearenses, 

correspondendo a 14,2% do total de emendas que compuseram o documento-base 

da COEE 2013. Foi o quinto eixo em volume de emendas aprovadas nas plenárias 

das conferências municipais.  

As propostas foram pautadas a partir de temas como a ampliação das 

garantias de inclusão nas redes de ensino, considerando elementos como a 

infraestrutura, materiais didáticos específicos e práticas pedagógicas; formação 

específica dos profissionais da educação para algumas áreas, temas e abordagens; 

o estabelecimento e a efetivação de planos nacionais articulados e específicos 

vinculados à educação, considerando os direitos humanos, quilombolas, dentre 

outros; 

O acesso e a permanência dos estudantes nas redes de ensino, a partir 

de suas demandas difusas e diversas, foi uma das questões mais debatidas no eixo 

II. Nas conferências municipais de educação, as emendas propõem desde questões 

relacionadas a materiais didáticos específicos para alguns temas até investimentos 

em infraestrutura para garantir acessibilidade nas escolas. 

O acesso à EJA, vinculado ao debate da diversidade foi um tema 

recorrente em muitas conferências municipais. As emendas que reivindicaram a 

ampliação da EJA nos sistemas de ensino, como mecanismo de inclusão e 

reconhecimento da diversidade, no âmbito do direito à educação, foram pautadas 

em dezenas de conferências.    
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As questões do acesso e permanência no eixo II tratam inclusive das 

lutas pela garantia do uso do nome social dos estudantes, com emenda propondo a 

implementação de resolução que dispõe sobre a inclusão do nome social de 

travestis e transsexuais nos registros escolares internos dos sistemas de ensino. 

Outro elemento recorrente nas emendas é a luta pela efetivação de 

algumas políticas lastreadas por resoluções do Conselho Nacional de Educação que 

tratam da inclusão e diversidade, além da definição de dotação orçamentária 

específica sobre alguns temas vinculados aos diversos movimentos e demandas da 

sociedade.  

Existe uma quantidade significativa de emendas que propõem apenas 

uma palavra para definir o sentido da efetivação de políticas e resoluções já 

estabelecidas formalmente, tais como “assegurar”, “por em prática”, “garantir”, dentre 

outras que evidenciam o anseio social por reconhecimento objetivo de suas 

demandas. 

Os três principais blocos de temas que aglutinaram as emendas das 

conferências municipais no eixo II foram: a ampliação da inclusão com garantias de 

acesso e permanência dos estudantes, considerando suas demandas diversas, nas 

redes de ensino; a formação específica dos profissionais da educação para algumas 

áreas, temas e abordagens vinculadas a diversidade; e a preocupação com a 

integração entre o planejamento da educação e os diversos planos nacionais 

vinculados as políticas da diversidade.     

No caso do tema da ampliação da inclusão nas redes de ensino, com 

garantias de acesso e permanência de qualidade, 50 conferências municipais 

apresentaram emendas vinculadas ao tema, correspondendo a 27,6% do total das 

emendas do eixo II, nas cidades de Fortaleza, Tianguá, Araripe, Jucás, Milhã, 

Alcântaras, Frecheirinha, Mombaça, Ipú, Iracema, Iguatu, Saboeiro, Pacatuba, 

Irauçuba, Canindé, Trairi, São João do Jaguaribe, Ipaumirim, Quixadá, Nova 

Russas, Iguatu, Crateús, Massapê, Icapuí, Tabuleiro do Norte, Banabuiú, Novo 

Oriente, Guaiúba, Maranguape, Ibiapina, Itapiúna, Pindoretama, Acopiara, Altaneira, 

General Sampaio, Itapipoca, Uruburetama, Ipaporanga, Coreaú, Baturité, Mombaça, 

Crato, Mulungu, Uruoca, Fortim, Russas, Jaguaretama, Tamboril, Icó, Intermunicipal 

de Abaiara, Barro, Brejo Santo, Jati, Missão Velha, Penaforte e Porteiras. 

O segundo grupo de propostas aprovadas nas conferências municipais de 

educação, no âmbito do eixo II, tratou da formação específica dos profissionais da 
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educação para algumas áreas, temas e abordagens vinculadas a diversidade e a 

ampliação do potencial inclusivo do direito à educação no país. 

Muitas emendas que trataram da formação profissional foram trabalhadas 

no sentido de evitar que o tema fosse compreendido de forma isolada. Algumas 

propostas integraram a defesa de políticas de formação profissional específica com 

aquelas de infraestrutura e material didático, numa “abordagem integral e sistêmica”, 

conforme uma emenda aprovada.     

Nesse sentido, os delegados das conferências municipais que debateram 

o tema, apresentaram preocupações como o pressuposto da formação dos 

profissionais da educação para a execução de políticas e programas propostos no 

campo dos direitos humanos, junto à comunidade escolar. 

O tema da diversidade religiosa foi objeto de emendas vinculadas a 

formação dos profissionais da educação, pelo menos cinco emendas dos municípios 

evidenciam tal preocupação. A ênfase no aperfeiçoamento do trabalho pedagógico 

consistente que verse sobre a diversidade religiosa, a partir da qualificação dos 

profissionais da educação, foi objeto de debate nas conferências de educação no 

Ceará.   

Outra questão relevante foi a formação dos profissionais para lidar com 

escolas e comunidades escolares específicas, como é o caso das comunidades 

quilombolas e da educação do campo. O pressuposto foi garantir qualidade 

educacional por meio da formação específica para a atuação profissional em 

realidades diversas típicas do estado. 

A formação dos profissionais da educação para o trabalho com os temas 

e exigências da diversidade foi objeto de emendas em 49 conferências municipais 

de educação, correspondendo a 27,1% do total, nos municípios de Fortaleza, 

Maranguape, Uruoca, Frecheirinha, Itapiúna, Fortim, Russas, Jaguaretama, 

Tamboril, Iguatu, Icó, Altaneira, Intermunicipal de Abaiara, Barro, Brejo Santo, Jati, 

Missão Velha, Penaforte e Porteiras, Ocara, Itapipoca, Alcântaras, Aracati, Icapuí, 

Jaguaribara, Banabuiú, Novo Oriente, Piquet Carneiro, Pacatuba, Massapê, Sobral, 

Cascavel, Horizonte, São João do Jaguaribe, Tauá, Caririaçu, Coreaú, Mombaça, 

Crateús, Uruburetama, Groaíras, General Sampaio, Baturité, Saboeiro, Apuiarés, 

Crato, Tianguá, Araripe, Ererê, Ibiapina, Ipaumirim, Jucás, Milhã, Monsenhor Tabosa 

e Tejuçuoca. 
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Por fim, a preocupação com a integração entre o planejamento da 

educação e os diversos planos nacionais vinculados às políticas da diversidade foi 

objeto de um bloco de emendas no eixo II. As propostas dos municípios se voltaram 

para o estabelecimento e a efetivação de planos nacionais articulados e específicos 

vinculados à educação, compreendendo a efetivação do direito à educação como 

estratégico para o sucesso dos planos setoriais e suas respectivas políticas. 

O plano nacional de educação em direitos humanos foi objeto de muitas 

emendas nas conferências municipais, sua inclusão no documento foi apresentada 

em vários municípios. A preocupação com a inserção da formação e dos temas dos 

direitos humanos nas escolas foi evidenciada em muitas propostas locais.   

Além disso, propostas como a garantia do regime de colaboração entre os 

entes federados para a consecução das definições dos planos, além da articulação 

entre diferentes temas como a infraestrutura, a formação profissional e as condições 

para o acesso e permanência dos estudantes nas escolas no âmbito dos planos 

nacionais, foram objeto de emendas nos municípios do Ceará.  

O planejamento da educação e seus respectivos planos nacionais 

temáticos, voltados para a diversidade, foi objeto de debates e emendas em 30 

conferências municipais de educação, compreendendo a 16,6% do total, nas 

cidades de Pindoretama, Novo Oriente, Acopiara, Altaneira, Fortaleza, Aracati, 

Maranguape, Pacatuba, Paracuru, Coreaú, Frecheirinha, Irauçuba, Paramoti, Ocara, 

Quixadá, Crateús, Acopiara, Iguatu, Icó, Altaneira, Uruoca, Itapiúna, Fortim, Russas, 

Jaguaretama, Tamboril, Intermunicipal de Abaiara, Barro, Brejo Santo, Jati, Missão 

Velha, Penaforte e Porteiras, Guaiúba, Maranguape e Ibiapina. 

As 181 conferências municipais de educação do Ceará aprovaram 356 

emendas que compuseram o eixo II do documento-base da COEE 2013. Na 

conferência estadual foram aprovadas 107 propostas para o debate na etapa 

nacional da CONAE, correspondendo a 22,3% do total de emendas estaduais 

aprovadas para o debate nacional. 

As 107 emendas aprovadas contemplam os três blocos de questões 

elencados, sendo 58 emendas estaduais com propostas para a ampliação das 

condições do acesso e permanência dos estudantes nas redes de ensino; 19 

emendas vinculadas a formação dos profissionais da educação para atuar no 

contexto das pautas e temas da diversidade; e 30 propostas voltadas para questões 
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do planejamento educacional e do marco normativo da educação articulados aos 

planos, políticas e temas da diversidade. 

As propostas estaduais dialogam com as emendas locais no sentido de 

evidenciar questões que afligem fundamentalmente a comunidade escolar nas 

diferentes escolas do estado. Foram debates que reivindicaram fundamentalmente o 

reconhecimento de demandas “diversas” dos portadores do direito à educação que 

em muitos casos foram historicamente excluídos do acesso e permanência nas 

escolas.  

Nesse sentido, foram considerados temas como o combate as diferentes 

formas de discriminação e preconceito no âmbito da valorização dos direitos 

humanos no ambiente escolar, além do papel estratégico da EJA para a inclusão e 

diversidade; a formação especifica dos profissionais da educação para as diferentes 

demandas existentes nas escolas ante a perspectiva da inclusão e diversidade; e a 

importância da integração entre os diferentes planejamentos e marco normativo que 

buscam contemplar a diversidade e a política educacional.                                    

4.1.3 Eixo III - educação, trabalho e desenvolvimento sustentável: cultura, 
ciência, saúde, tecnologia e meio ambiente 

No documento-base da COEE 2013, o eixo III recebeu a maioria das 

emendas das conferências municipais. O texto trata de questões que articulam a 

educação com o trabalho e o desenvolvimento sustentável, levando em conta sua 

articulação com a saúde, cultura, ciência, tecnologia e meio ambiente.  

O eixo possui uma ampla gama de temas que buscam compreender a 

educação como elemento crucial para o debate econômico e social do país no 

horizonte do desenvolvimento sustentável. O direito à educação é defendido como 

elemento crucial para o desenvolvimento com inclusão social nas suas múltiplas 

dimensões.    

O mundo trabalho e seu vínculo direto com a educação profissional é uma 

questão que potencializa interesses tanto do movimento sindical, como dos 

empresários, o chamado setor patronal, ambos bastante organizados nos fóruns e 

conferências do Ceará. 

No âmbito nacional, tanto o movimento sindical dos trabalhadores 

liderado pela CUT, como o setor patronal representado pelo sistema S, realizaram 

no ano de 2013 encontros e, no caso do primeiro uma conferência nacional de 
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educação, compreendida como etapa na modalidade conferência livre do “sistema 

CONAE”, para discutir exatamente o eixo III do documento-referência da 

conferência. 

Os debates sobre a relação entre o mundo do trabalho, a educação e os 

modelos de desenvolvimento, explicitam o caráter da luta de classes que compõe as 

concepções antagônicas defendidas pelos trabalhadores e o setor patronal. 

O movimento sindical e os diversos movimentos sociais pautaram as 

propostas apresentadas, principalmente na concepção de uma dimensão integral da 

educação sob múltiplas dimensões.   

Dentre as 453 emendas debatidas na COEE 2013, algumas chamam 

atenção sob diferentes aspectos, desde o caráter local e/ou regional das propostas, 

passando pela ampliação de olhares sobre alguns temas e/ou grupos específicos, 

chegando a discussões mais estruturais vinculadas as relações entre os modelos de 

desenvolvimento e de educação referenciados socialmente. 

Os cinco principais blocos de temas que aglutinaram as emendas das 

conferências municipais no eixo III foram: garantias de volume necessário e 

qualidade na alimentação escolar; as melhorias na infraestrutura das escolas para 

ampliar sua capacidade inclusiva; o caráter integral da educação, em pontos como o 

tempo integral, a dimensão integral da formação, o compartilhamento de 

responsabilidades e apoio na relação escola-família; o vínculo entre o uso das 

tecnologias e novas práticas educacionais e a compreensão da realidade local; e o 

combate à evasão escolar, o acesso de idosos a educação escolar, o 

reconhecimento das diversas formas de trabalho e produção.    

As questões vinculadas à alimentação escolar, como o fortalecimento da 

agricultura familiar, a soberania alimentar e a convivência com o semiárido foram 

objeto de emendas em 16,6% das conferências municipais em Araripe, Paracuru, 

Aurora, Solonópole, Madalena, Umirim, Eusébio, Trairi, Uruoca, Horizonte, 

Pindoretama, Icapuí, Russas, Iracema, Jaguaribara, Banabuiú, Quixadá, Tauá, 

Iguatú, Caririaçú, Alcântaras, Maranguape, Pacatuba, Uruoca, Frecheirinha, 

Canindé, General Sampaio, Cascavel, Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte. 

A especificidade dos temas aliados à alimentação escolar foi foco de uma 

parcela significativa de conferências, considerando o seu papel na garantia do 

aprendizado dos estudantes e no desenvolvimento local através da agricultura 

familiar e do incremento do comércio local. As emendas pautaram principalmente a 
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perspectiva da objetividade de políticas públicas que garantam o incentivo as 

iniciativas e economia locais. 

A preocupação com a infraestrutura das escolas para ampliar sua 

capacidade inclusiva compôs outro bloco de questões recorrente nas propostas 

locais, os meios para a acessibilidade, a estrutura para a articulação entre o ensino 

e a pesquisa e as condições para o desenvolvimento de projetos sociais, foram 

elementos destacados nos debates. 

As melhorias na infraestrutura das escolas com foco no conjunto de 

questões destacadas foi pautada em 11,6% das conferências municipais em 

Canindé, Catunda, Umirim, Eusébio, Maranguape, Pacatuba, Uruoca, Alcântaras,  

Frecheirinha, Canindé, General Sampaio, Cascavel, Horizonte, Pindoretama,  Icapuí, 

Russas, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, Tauá, Caririaçu, Paracuru. 

A perspectiva da educação numa dimensão integral, a partir do preceito 

constitucional do direito à educação como uma responsabilidade do Estado, da 

família e da sociedade, voltado para a cidadania, o trabalho e a ciência, 

considerando toda a vida dos educandos, nas zonas urbana e rural, foi pauta de 

diversas emendas municipais. 

As propostas trataram de um conjunto de questões que convergem para o 

caráter integral da educação, em pontos como o tempo integral, a dimensão integral 

da formação, o compartilhamento de responsabilidades e apoio na relação escola-

família, qualificação dos profissionais, além de uma atenção especial a educação 

infantil, com a construção de creches e a infraestrutura com a construção de 

cisternas. 

A educação integral foi tematizada em 18,8% das conferências municipais 

nas cidades de Maranguape, Paracuru, Frecheirinha, Uruburetama, Irauçuba, 

Sobral, Canindé, Limoeiro do Norte, Russas, Pindoretama, Tabuleiro do Norte, Nova 

Russas, Fortaleza, Iguatu, Apuiarés, Paracuru, Trairi, Itapiúna, Altaneira, Crato, 

Pereiro, Ipu, São Benedito, Sobral, Canindé, Horizonte, Pindoretama, Quixadá, 

Paramoti, Baturité, Aracati, Novo Oriente, Juazeiro e Catunda. 

O uso da chamada tecnologia educacional no ambiente escolar, a 

capacitação dos profissionais da educação e o vínculo entre inclusão social, trabalho 

e as tecnologias compõe outro bloco de propostas que foram objeto de emendas 

nas conferências municipais de educação do Ceará. 



248 

O vínculo entre o uso das tecnologias e novas práticas educacionais e a 

compreensão da realidade local, a garantia de políticas públicas específicas para a 

aquisição e manutenção de equipamentos, o acesso dos profissionais da educação 

às novas tecnologias e a cooperação entre as instituições de ensino através do uso 

da tecnologia são algumas das preocupações elencadas pelos municípios. 

As emendas vinculadas aos temas que vinculam tecnologia e educação 

foram aprovadas em 22,1% das conferências municipais, nas cidades de General 

Sampaio, Choró, São Benedito, Tianguá, Horizonte, Jaguaribara, Quixadá, Novo 

Oriente, Piquet Carneiro, Jardim, Fortaleza, Paracuru, Sobral, Tauá, Ipu, Coreaú, 

Sobral, Limoeiro do Norte, Crato, Iguatu, Pacatuba, Ipu, Cariús, Frecheirinha, 

Banabuiú, Irauçuba, Icapuí, Maranguape, Santa Quitéria, Altaneira, Aurora, Catunda, 

Ipaumirim, Jucás, Milhã, Mulungu, Senador Pompeu, São João do Jaguaribe, 

Madalena e Trairi. 

Por fim, outro eixo de questões tratou de emendas que visam a ampliar a 

capacidade inclusiva do direito a educação em questões como: o combate a evasão 

escolar; o acesso de idosos a educação escolar; o reconhecimento das formas de 

trabalho e da produção das comunidades quilombolas e ribeirinhas; os mecanismos 

para a definição e o fortalecimento de políticas públicas para a educação de Jovens 

e Adultos – EJA, do campo e da cidade.     

As conferências municipais de Fortaleza, Iguatú, Coreaú, Ipú, Milhã, 

Paramoti, Cariús e Uruburetama, 4,4% do total, incluíram no parágrafo 193 do 

documento uma emenda aditiva para definir que é preciso garantir formação 

específica dos profissionais da educação para atuar na educação dos idosos, além 

de promover a inclusão social e a formação de crianças e adolescente, conforme já 

constava no texto. 

A promoção do desenvolvimento sustentável e da valorização das formas 

de trabalho e produção dos povos indígenas foi definida no texto original, parágrafo 

194. Em 5% das conferências municipais, nas cidades de Canindé, Horizonte, Tauá, 

Crato, Iguatu, Pacatuba, Piquet Carneiro, Cariús e Fortaleza, foi incluída a mesma 

preocupação para o reconhecimento dos povos quilombolas e ribeirinhos. 

O reconhecimento dos temas vinculados a EJA foram considerados 

estratégicos para a inclusão de amplos setores da sociedade cearense como 

portadores do direito a educação. As emendas relacionadas a tais temas foram em 

sua grande maioria aditivas, ao incluíam o termo “inclusive EJA” em muitos pontos 
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do texto original que tratavam de questões educacionais para outros níveis de 

ensino.  

Em 6,6% das conferências municipais foram aprovadas emendas sobre o 

tema, nas cidades de Ipu, Horizonte, Icapuí, Fortaleza, Eusébio, Ibiapina, 

Frecheirinha, Limoeiro do Norte, Banabuiú, Irauçuba, Russas e Maranguape. 

O eixo III foi recordista de emendas oriundas dos municípios cearenses 

ao texto original. As questões concernentes ao eixo tratam de temas diretamente 

relacionados à perspectiva da capacidade inclusiva que o direito à educação deve 

garantir como eixo do desenvolvimento, do trabalho e da renda.  

Num estado com o perfil sócio-econômico do Ceará, com índices 

elevados de pobreza e a grande maioria da população com renda de até um salário-

mínimo, a garantia do acesso e da qualidade da educação tornam-se uma condição 

inadiável para o desenvolvimento. 

As questões que mais receberam atenção e propostas oriundas da 

participação popular nas conferências foram aquelas vinculadas aos seguintes 

temas: alimentação escolar, infraestrutura das escolas, acesso de profissionais e 

estudantes as tecnologias e educação numa dimensão integral. 

As emendas apresentaram propostas como a garantia de internet em 

banda larga nas escolas, construção de laboratórios de ciências nas escolas, 

alimentação saudável e vinculada a produção local da agricultura familiar e 

ampliação do tempo e do caráter da formação integral dos estudantes. 

A motivação social e popular para a participação foi mais acentuada no 

eixo III. Uma suposição é exatamente a preocupação dos participantes com temas 

que imediatamente os afeta na garantia do direito à educação como mecanismo 

crucial para garantir inclusão, emprego e renda.  

As 453 emendas incorporadas ao texto-base da COEE 2013 no eixo III 

resultaram em 60 proposições do estado para a etapa nacional da CONAE. As 

emendas estaduais contemplaram os debates oriundos dos municípios e 

mantiveram as pautas propostas, considerando a seguinte distribuição: 39 emendas 

trataram de uma concepção integral de educação, considerando questões como o 

desenvolvimento sustentável e a relação entre educação, saúde e assistência social 

desde os municípios e as faixas mais vulneráveis da população.  

Outras 10 emendas compreenderam o acesso a EJA e as políticas que 

devem existir de forma articulada, tais como aquelas relacionadas à produção de 
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material didático e o vínculo entre a formação profissional e a educação; 04 

emendas trataram da relação entre a educação e o desenvolvimento tecnológico do 

país, considerando a inclusão das tecnologias nas escolas; 04 emendas trataram da 

alimentação escolar e o seu vínculo com o desenvolvimento dos educandos e da 

economia local; e 03 emendas apresentaram propostas sobre a infraestrutura das 

escolas e sua relação com as garantias de acesso e permanência dos estudantes 

nas mesmas. 

4.1.4 Eixo IV - qualidade da educação: democratização do acesso, 
permanência, avaliação, condições de participação e aprendizagem 

Na construção do documento-base da COEE 2013, o eixo IV recebeu 399 

emendas das conferências municipais de educação, o número corresponde a 15,8% 

do total de propostas dos municípios. Foi o terceiro eixo em volume de emendas 

aprovadas desde os municípios do Ceará.  

O eixo IV evidencia de forma específica questões vinculadas à qualidade 

da educação, considerando o acesso e a permanência dos estudantes nas escolas, 

bem como concepção, formas e mecanismos de avaliação da qualidade da 

educação, além das condições para a participação da comunidade escolar na 

gestão e na definição da qualidade da aprendizagem dos educandos. 

A preocupação com a construção da referência social do direito à 

educação aparece no eixo como uma discussão específica que deve estar 

necessariamente vinculada a construção da definição da qualidade como condição 

sine qua non da efetividade do direito através das políticas educacionais. 

A projeção da definição de “padrões mínimos de qualidade” referenciados 

nacionalmente pelo Estado e a sociedade, substanciados no marco normativo e nas 

políticas públicas em regime de colaboração federativa, pode ser considerado o fio 

condutor original do eixo IV e pauta central dos debates e emendas nas 

conferências municipais e estaduais do Ceará.  

A perspectiva da qualidade da educação a partir da sua referência social 

assume um caráter predominante no debate proposto pelo FNE para o eixo no 

documento-referência da CONAE.  

Tal referência propõe dimensionar o direito à educação no âmbito de 

outros direitos sociais, políticas públicas e programas de proteção social, 
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considerando prioritariamente a saúde, assistência e seguridade social, segurança, 

cultura e juventude. 

Os debates sobre a construção da referência social da qualidade da 

educação assumiram destaque central no eixo IV. Foram temas cruciais dos 

debates: a inserção da educação no horizonte dos direitos sociais e sua capacidade 

inclusiva articulada aos mesmos; e os níveis e condições da participação social e 

popular no ciclo das políticas públicas, desde a iniciativa das conferências e fóruns 

de educação até a gestão das escolas a partir da atuação da comunidade escolar. 

O foco das emendas e discussões foi a definição da concepção, 

prioridades, responsabilidades federativas e mecanismos de efetivação dos padrões 

mínimos de qualidade da educação, com o necessário controle social sobre os 

mesmos.  

No debate proposto pelo eixo IV, a meta fundamental dos padrões de 

qualidade é traduzida na garantia de uma aprendizagem socialmente significativa. O 

diálogo com a sociedade, principalmente a comunidade escolar, foi considerado 

estratégico para a concepção de referência social proposta no documento. 

Com isso, é preciso compreender as conferências municipais e estadual 

trazem à tona uma preocupação com a definição de padrões de qualidade a partir de 

questões como a “dimensão regional da qualidade”, considerando elementos 

específicos vinculados à educação do campo, à atuação junto às famílias, à 

integração das políticas sociais, ao combate à evasão escolar, dentre outros que 

foram objeto de emendas e debates nos municípios do Ceará. 

Os três principais blocos de temas que aglutinaram as emendas das 

conferências municipais no eixo II foram: a relação entre a definição da qualidade da 

educação e a construção da sua referência social; a pauta da democratização do 

acesso e da permanência dos estudantes nas escolas; e a avaliação educacional 

discutida como parte de um processo mais amplo que articula a democratização do 

acesso e permanência e a construção da referência social da educação.  

A pauta da qualidade da educação e a construção da referência social 

recebeu emendas de 38 conferências municipais, correspondendo a 21% do total, 

nos municípios de Fortaleza, Itapiúna, Paramoti, Apuiarés, Intermunicipal de Acaraú, 

Cruz, Bela Cruz, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco e Morrinhos, Acarape, 

Choró, Acopiara, Irauçuba, Cascavel, Ipaporanga, Altaneira, Araripe, Tianguá, 

Iracema, Banabuiú, Independência, Tauá, Tamboril, Morada Nova, Tabuleiro do 
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Norte, Jaguaribara, Pereiro, Quixeramobim, Trairi, Icapuí, Novo Oriente, Horizonte, 

Saboeiro, Eusébio, Aurora, Maranguape, Croatá, Catunda, Senador Pompeu, Milhã, 

Quixadá, Solonópole.             

A democratização do acesso e permanência recebeu a maior quantidade 

de emendas no eixo IV. O tema foi tratado a partir das mais variadas questões 

propostas pelo documento original, dentre as quais destaque-se a universalização 

do acesso para crianças e jovens de 4 a 17 anos, a ampliação da oferta para 

crianças de 0 a 3 anos em creches, para jovens e adultos na modalidade EJA e nas 

universidades.  

As condições de permanência a partir de elementos como a infraestrutura 

das escolas, as condições de acessibilidade e o monitoramento das camadas 

sociais mais vulneráveis foram temas modificados por emendas dos municípios 

cearenses.   

Os materiais didáticos, a construção de bibliotecas escolares, as 

tecnologias da educação, a assistência estudantil, a formação dos profissionais da 

educação, o aprimoramento do currículo e das práticas pedagógicas, foram outros 

elementos suscitados pelo documento nacional e emendados pelas conferências 

municipais de educação. 

O “olhar local e social” foi mais uma vez enfatizado nas emendas 

aprovadas, considerando o acesso e a permanência a partir da diversidade social e 

cultural existentes nos municípios, além da consideração de elementos como a 

alimentação escolar, o transporte e as políticas de transferência de renda. A pauta 

da democratização do acesso e da permanência e suas várias questões elencadas 

no texto, foi debatida e emendada em 66 conferências municipais de educação, 

correspondendo a 36,5% do total, nas cidades de Fortaleza, Itapiúna, Ipú, Paracuru, 

Juazeiro do Norte, Guaiúba, Itapipoca, Trairi, Alcântaras, Coreaú, Santana do 

Acaraú, Iracema, Quixeramobim, Ipaporanga, Iguatu, Altaneira, Araripe, Irauçuba, 

Paramoti, Limoeiro do Norte, Tianguá, Banabuiú, Independência, Tauá, Morada 

Nova, Tabuleiro do Norte, Jaguaribara, Pereiro, Icapuí, Canindé, Mombaça, 

Quixadá, Novo Oriente, Iguatu, Crato, Horizonte, Tamboril, Intermunicipal de Acaraú, 

Cruz, Bela Cruz, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco e Morrinhos, Pacatuba, 

Acopiara, Fortim, Saboeiro, Apuiarés, Frecheirinha, Pereiro, Eusébio, Acarape, 

Madalena, Catunda, Senador Pompeu, Monsenhor Tabosa, Solonópole,  
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Maranguape, Uruoca, Baturité, Cascavel, Pindoretama, Nova Russas, Amontada, 

Barbalha, Groaíras, Ipaumirim, Milhã, Itapajé Tejuçuoca e Mulungu. 

Por fim, a avaliação da educação compôs mais um bloco de questões, 

debates e emendas das conferências municipais de educação. A avaliação foi 

discutida como parte de um processo mais amplo composto pela democratização do 

acesso e permanência e a construção da referência social da educação por meio da 

participação da sociedade e da articulação das diversas políticas sociais com foco 

na efetivação dos direitos. 

Nesse sentido, foram debatidos e propostas questões que visam 

conceber uma avaliação construída de forma sistêmica e sob a égide dos 

referenciais mínimos da qualidade da educação. É preciso considerar a 

infraestrutura das escolas, os mecanismos de valorização dos profissionais da 

educação e a democratização da gestão dos sistemas de educação em todo o país.  

As conferências municipais de educação do Ceará aprovaram emendas 

que trataram de pontos como: a defesa da definição de uma política nacional de 

avaliação pactuada com os entes federados e sob as diretrizes dos referenciais 

mínimos da qualidade, considerando as peculiaridades regionais; a avaliação das 

condições de trabalho e da atuação dos profissionais da educação nas salas de 

aula; ampliação do papel da União na superação dos problemas locais detectados 

pelas avaliações, dadas as desigualdades regionais do país; a preocupação com a 

participação decisiva dos profissionais da educação das escolas, nos processos de 

avaliação; e a defesa da construção de indicadores de avaliação que considerem 

diversos aspectos locais dos sistemas municipais, regionais do semiárido, sociais, 

culturais e políticos. 

A avaliação da educação e suas questões precípuas a partir das 

considerações do documento do FNE para o eixo IV foi tematizada através de 

emendas aprovadas em 24 conferências municipais, correspondendo a 13,2% do 

total, considerando as cidades de Fortaleza, Horizonte, Apuiarés, Intermunicipal de 

Acaraú, Cruz, Bela Cruz, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco e Morrinhos, 

Acarape, Choró, Acopiara, Eusébio, Groaíras, Iracema, Tamboril, Mombaça, Uruoca, 

Novo Oriente, Quixadá, Quixeramobim, Maranguape, Croatá, Fortim, Morada Nova, 

Iguatu, Catunda, Ibiapina e Senador Pompeu. 
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Na COEE 2013, foram aprovadas 82 emendas no eixo IV, 

correspondendo a 17,1% do total de propostas do estado para a etapa nacional da 

CONAE.  

As propostas do estado do Ceará para a composição do documento-base 

da etapa nacional dialogaram com os três blocos de debate propostos pelo 

documento original, porém as propostas que visam a garantir a democratização do 

acesso e a permanência dos estudantes nos sistemas de ensino desde as creches 

até as universidades foram preponderantes. 

Foram 65 emendas estaduais que trataram de questões como a 

infraestrutura das escolas, bibliotecas e novas tecnologias; formação dos 

profissionais da educação; ampliação das políticas de transporte escolar; e 

acompanhamento específico para setores socialmente vulneráveis, dentre outros 

temas relevantes. 

O debate sobre os referenciais mínimos de qualidade e a ampliação da 

participação da sociedade na gestão e na construção da referência social nas 

políticas educacionais, aprovou 12 emendas estaduais. 

A avaliação da educação nacional sob a referência social e seu norte na 

perspectiva dos referenciais mínimos de qualidade contou com a aprovação de 05 

emendas do estado para a etapa nacional.                                        

4.1.5 Eixo V – gestão democrática, participação popular e controle social 

O eixo V do documento-referência da segunda edição da CONAE tratou 

de questões que permeiam todos debates inerentes ao documento. A própria 

conferência nacional e o fórum, assim como todos os temas em debate, são 

iniciativas que pressupõem exatamente a gestão democrática, a participação 

popular e o controle social. 

As conferências municipais de educação do Ceará aprovaram 248 

emendas do eixo V, correspondendo a 9,8% do total de propostas locais. As 

propostas evidenciam preocupações locais com os temas propostos.  

Ao mesmo tempo vislumbram o anseio popular e social pela efetivação de 

políticas públicas e de uma política de Estado que garanta a existência de fato da 

gestão democrática com fortalecimento da participação da sociedade no ciclo das 

políticas públicas. 
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As emendas podem ser agrupadas em quatro grandes blocos de 

preocupações relacionados aos temas propostos para o debate: primeiro, a 

construção de uma cultura política democrática nos municípios definindo as escolas 

e a comunidade escolar como lócus privilegiado das iniciativas; segundo, o 

fortalecimento de políticas públicas e do financiamento para a formação específica 

dos profissionais da educação e da sociedade de uma forma geral com intuito de 

fortalecer a participação política da sociedade em conselhos, fóruns, conferências e 

no cotidiano das escolas; terceiro, a projeção objetiva de rotinas e procedimentos 

democráticos que garantam a participação e a intervenção direta da sociedade na 

política educacional; e, quarto, a definição substantiva da gestão democrática como 

eixo na redução das desigualdades sociais e da ampliação da capacidade inclusiva 

do direito à educação.      

A preocupação com a construção de uma cultura política democrática nos 

municípios e, mais precisamente na comunidade escolar das diferentes escolas, foi 

central nas emendas propostas.  

O foco nas escolas como lócus privilegiado da formação da sociedade 

para a vivência democrática e o fortalecimento do controle social foi destaque em 

várias proposições. 

A eleição para gestores, o fortalecimento dos grêmios estudantis, a 

introdução de uma disciplina de formação cidadã, a garantia da participação popular 

no cotidiano das escolas e a transposição didática de temas complexos da gestão 

pública para garantir o acesso de toda a população aos debates, foram algumas das 

questões específicas propostas numa perspectiva do fortalecimento da escola como 

espaço público democrático e cidadão. As conferências municipais evidenciaram 

uma preocupação com o protagonismo das escolas na construção de iniciativas 

voltadas para o fortalecimento da participação política da sociedade. É o caso da 

própria participação das escolas nas conferências de educação, pois a participação 

popular deve ser originada na comunidade escolar e seus respectivos segmentos. 

O bloco de emendas voltado para a cultura política e a democratização 

das escolas, deliberou propostas em 47 conferências municipais de educação, 

correspondendo a 26% do total, abrangendo os municípios de Fortaleza, Itapiúna, 

Quixeramobim, Irauçuba, Canindé, Baturité, Itapajé, Itapipoca, Trairi, Ipu, Tianguá, 

Alcântaras, Coreaú, Paramoti, Pacoti, Horizonte, Aracati, Russas, Iracema, Pereiro, 

Tauá, Iguatú, Juazeiro do Norte, Santana do Acaraú, Barreira, Umirim, Uruoca, 
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Pindoretama, São João do Jaguaribe, Banabuiú, Quixadá, Nova Russas, Novo 

Oriente, Ipaporanga, Ocara, Altaneira, General Sampaio, Acopiara, Eusébio, São 

Benedito, Madalena, Piquet Carneiro, Jardim, Aurora, Monsenhor Tabosa, Mulungu, 

Senador Pompeu.     

A preocupação com a definição de políticas e financiamento específico 

para a formação dos profissionais da educação e da sociedade de uma forma geral 

com o intuito de qualificar a participação política recebeu uma quantidade 

significativa de emendas. As propostas destacaram uma preocupação central com a 

relação entre a participação política efetiva e bem-sucedida e a qualificação dos 

cidadãos para qualificar a participação política da comunidade escolar.  

As emendas destacaram a participação política nos conselhos sejam eles 

escolares, de educação, da segurança alimentar, dentre outros e nos fóruns de 

educação; dos estudantes nos grêmios estudantis; dos docentes e demais 

trabalhadores em educação na eleição dos gestores escolares; e de toda a 

comunidade escolar nas conferências de educação. Outro foco relevante que diz 

respeito à formação para a participação cidadã foi o controle social sobre os 

recursos públicos, principalmente aqueles da educação.  

Em muitos municípios do Ceará, tais recursos representam a principal 

fonte de receita do orçamento das prefeituras. A garantia da transparência na 

aplicação dos recursos públicos da educação através da formação dos cidadãos 

para a participação nos espaços públicos de fiscalização e controle foi objeto de 

emendas. 

A formação específica para a qualificação da participação da sociedade 

na construção da gestão democrática da educação, considerando as escolas e a 

comunidade escolar como lócus privilegiado, foi objeto de emendas em 37 

conferências municipais, número correspondente a 20,5% do total, nas cidades de 

Fortaleza, Quixeramobim, Barreira, Itapiúna, Russas, Crateús, Pacatuba, 

Frecheirinha, Canindé, Paramoti, Baturité, Ocara, Cascavel, Horizonte, Icapuí, São 

João do Jaguaribe, Choró, Quixadá, Tamboril, Acopiara, Iguatú, Icó, Altaneira, Crato, 

Saboeiro, Juazeiro do Norte, General Sampaio, Tabuleiro do Norte, Tauá, Eusébio, 

São Benedito, Santana do Acaraú, Pacoti, Madalena, Piquet Carneiro, Jardim e 

Mombaça.   

O terceiro bloco de questões, articulado aos dois primeiros no âmbito da 

comunidade escolar e avançando para outras instâncias de Estado e setores da 
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sociedade, agrupou as emendas que trataram do fortalecimento dos mecanismos, 

rotinas e procedimentos democráticos que ampliem a participação da sociedade na 

definição e controle da política educacional do país. 

Nessa perspectiva, foram propostas emendas como a defesa da 

obrigatoriedade de audiências públicas nas casas legislativas para os debates da 

política educacional; o fortalecimento e a popularização dos portais da transparência 

para o controle social dos recursos públicos da educação; a instituição em lei 

municipal da eleição direta de gestores escolares; a transparência em 

procedimentos administrativos como a lotação de professores, as matrículas dos 

estudantes e as contratações por tempo determinado. 

A transparência no debate específico do orçamento e da destinação dos 

recursos da educação foi objeto de emendas aprovadas. Dado o volume e o papel 

estratégico dos recursos da educação para os municípios, algumas emendas 

focaram na defesa da ampliação da participação da sociedade na definição das 

prioridades do orçamento e no controle social sobre a destinação dos recursos. 

As questões sobre o fortalecimento de mecanismos, rotinas e 

procedimentos democráticos para ampliar a participação da sociedade na 

construção da política educacional do país, foram objeto de emendas em 45 

conferências municipais, equivalente a 24,9% do total, nas cidades de Irauçuba, 

Canindé, Baturité, Pacoti, Horizonte, Aracati, Russas, Banabuiú, Novo Oriente, 

Tamboril, Acopiara, Iguatú, Icó, Altaneira, Crato, Juazeiro do Norte, Fortaleza, 

Catunda, Paramoti, Aurora, Pacatuba, Frecheirinha, Santana do Acaraú, Barreira, 

Itapiúna, Ocara, Cascavel, Horizonte, Icapuí, São João do Jaguaribe, Choró, 

Quixadá, Tauá, Saboeiro, Amontada, Itapipoca, Umirim, Tabuleiro do Norte, Ipu, São 

Benedito, Iracema, Piquet Carneiro, Madalena, Mulungu e Senador Pompeu.     

Por fim, o quarto bloco de questões abordadas nas emendas aprovadas 

nas conferências municipais de educação, foi aquele que sintetiza a essência dos 

outros três blocos, pois expressa o sentido da gestão democrática da educação a 

partir do debate proposto pelo documento-referência concebido pelo FNE. 

Tal sentido deve ser compreendido na ampliação da capacidade inclusiva 

do direito à educação nacional a partir da redução das desigualdades sociais, 

econômicas e regionais existentes no país.  Muitas propostas dos municípios 

pautaram a perspectiva da ampliação da capacidade inclusiva da comunidade 

escolar, democratizando o acesso de crianças, jovens e adultos nas escolas, com 
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foco na redução das desigualdades existentes nos municípios. Nesse sentido, 

questões como o respeito à diversidade de crenças nas escolas; a erradicação do 

analfabetismo; a infraestrutura e a acessibilidade escolar; o combate as 

discriminações tais como a homofobia e o racismo; a articulação com os órgãos de 

participação da saúde e da assistência social; dentre outras, foram objeto de 

emendas nas conferências municipais de educação. 

A ampliação da capacidade inclusiva da educação e a redução das 

desigualdades foram objeto de emendas no eixo V em 20 conferências municipais, 

número equivalente a 11% do total, considerando as cidades de Itapipoca, Trairi, 

Ipu, Alcântaras, Frecheirinha, Santana do Acaraú, Santa Quitéria, Barreira, Baturité, 

Itapiúna, Pacoti, Icapuí, Russas, Tabuleiro do Norte, Quixadá, Crateús, Tauá, 

Saboeiro, Intermunicipal de Abaiara, Jati, Penaforte, Barro, Brejo Santo, Missão 

Velha, Porteiras e Fortaleza. Na COEE 2013 foram aprovadas 28 emendas do eixo 

V, 5,8% do total de emendas do estado, para compor o documento-base da etapa 

nacional da CONAE. As emendas foram em grande parte aprovadas a partir da 

construção de consensos nas plenárias de eixo. Os quatro blocos que integraram as 

emendas municipais foram contemplados nas propostas estaduais. 

Dentre as 28 emendas aprovadas do estado do Ceará, a grande maioria, 

14 emendas, pautou a necessidade da garantia mecanismos objetivos, previstos em 

lei e efetivados a partir de políticas e programas governamentais, para definir 

procedimentos e rotinas da participação política da sociedade no cotidiano dos 

sistemas de educação do país. A perspectiva do fortalecimento de uma cultura 

política democrática na escola, com ampla participação da comunidade escolar, foi 

objeto de 08 emendas estaduais; outras 04 emendas trataram especificamente da 

formação e qualificação da participação dos profissionais da educação e da 

sociedade de uma forma geral.  

A defesa da participação política, do controle social e da gestão 

democrática como eixo da redução das desigualdades sociais e respectivamente da 

ampliação da capacidade inclusiva do direito à educação, aprovou 03 emendas para 

o debate nacional no eixo V.                       

4.1.6 Eixo VI – valorização dos profissionais da educação: formação, 
remuneração, carreira e condições de trabalho 
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Os profissionais da educação compõem um dos segmentos da 

comunidade escolar, sua valorização está prevista na constituição federal no artigo 

206 como um dos eixos da garantia do direito à educação de qualidade. 

No documento - referência da CONAE a valorização dos profissionais é 

um tema transversal inerente aos sete eixos do texto. Considerando desde a 

formação necessária para o trabalho pedagógico no âmbito da diversidade, 

passando pelos debates sobre as novas tecnologias, materiais didáticos e 

infraestrutura das escolas que converge para as condições de trabalho, chegando à 

garantia da gestão democrática com a participação política dos profissionais da 

educação na mobilização social, organização de processos e intervenção pública.  

Nesse sentido, as conferências municipais de educação do Ceará 

aprovaram emendas sobre a valorização dos profissionais da educação em todos os 

eixos do documento. As propostas debatidas evidenciam que o tema da valorização 

profissional é central para a qualidade da educação, pois perpassa praticamente 

todas as outras questões debatidas nos demais eixos. No eixo VI, que trata 

especificamente da valorização profissional, foram aprovadas 400 emendas locais 

para o debate estadual, correspondendo a 15,9% do total. As propostas podem ser 

divididas nos quatro blocos destacados no título do eixo, remuneração, carreira 

profissional, formação e condições de trabalho. 

O eixo propõe inicialmente um debate sobre a própria definição de 

profissionais da educação, para além dos profissionais docentes, conceituando-os 

como trabalhadores em educação, ou seja, todos que atuam no campo da 

educação, formados em cursos reconhecidos pelo Estado, tal como preconiza a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 

As emendas do eixo VI podem ser agrupadas em 04 grandes blocos de 

preocupações relacionados aos temas propostos para o debate:  a qualificação da 

remuneração e o fortalecimento da lei do piso salarial nacional do magistério;  a 

definição em lei da carreira dos profissionais da educação e os pressupostos 

defendidos pela sociedade e o movimento sindical; a perspectiva da formação 

profissional inicial e continuada considerando a qualificação da remuneração e 

carreira, além das especificidades do trabalho pedagógico; e a garantia das 

condições de trabalho nas escolas e redes de ensino, considerando a definição de 

referenciais mínimos de qualidade.  
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Nos debates sobre a remuneração e sua qualificação, a lei do piso salarial 

profissional nacional, foi uma das questões mais debatidas, principalmente porque 

muitos municípios do Ceará64 não cumprem integralmente a lei que prevê além da 

referência salarial mínima nacional, a definição de uma carga horária mínima para 

planejamento de atividades e a construção de uma carreira profissional. 

O papel da União na responsabilidade federativa de ampliar o 

financiamento para garantir avanços na qualificação da remuneração e da carreira 

profissionais foi destacado nas emendas locais.  

No caso dos municípios do Ceará que compõem uma parcela significativa 

do seu orçamento com os recursos federais, sejam as transferências constitucionais 

ou os repasses voluntários por meio de programas e projetos específicos, a 

ampliação da participação da União no financiamento da educação é algo 

estratégico. 

A qualificação da remuneração e o fortalecimento da lei do piso salarial 

nacional recebeu emendas em 38 conferências municipais, 21% do total, nas 

cidades de Fortaleza, Itapiúna, Lavras da Mangabeira, São Benedito, Nova Russas, 

Aquiraz, Pacatuba, Umirim, Uruburetama, General Sampaio, Cascavel, Jaguaribara, 

Pereiro, Choró, Madalena, Quixeramobim, Crateús, Acopiara, Amontada, Ibiapina, 

Ipú, Tianguá, Coreaú, Irauçuba, Pacoti, Tamboril, Saboeiro, Juazeiro do Norte, 

Araripe, Aurora, Pindoretama, Solonópole, Intermunicipal de Barroquinha, Camocim, 

Chaval, Granja e Martinópole, Iguatú, Santa Quitéria, Mulungu, Novo Oriente e 

Senador Pompeu.   

A carreira profissional compõe o segundo bloco de questões propostas 

com emendas nas conferências locais. Está diretamente relacionada à qualificação 

da remuneração, porém amplia o debate para outras questões da valorização 

profissional, como o fortalecimento do concurso público, a relação direta entre a 

formação e a qualificação da remuneração, a dedicação exclusiva a uma única rede 

de ensino, o incentivo a pesquisa e a extensão, dentre outros pontos. 

As emendas destacam uma preocupação em propor que a carreira 

profissional seja prevista em lei nos municípios e estados. Uma emenda aprovada 

em 08 conferências municipais propôs a aprovação de uma lei federal com a 

                                                      
64 “Só 30 municípios do Ceará pagam Piso Nacional a Professores”. Ver 
<http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/so-30-municipios-do-ce-pagam-piso-
nacional-a-professores-1.1236787>, acesso em 10/08/2015. 
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definição de referenciais nacionais mínimos da carreira profissional, tal proposta foi 

denominada na emenda como “nacionalização da carreira” dos profissionais da 

educação. 

A realidade nacional permeada por desigualdades regionais e dificuldades 

orçamentárias nos municípios, impulsionou a aprovação de emendas que priorizam 

o fortalecimento de uma política nacional voltada para a valorização, principalmente 

nos temas da remuneração e da carreira profissionais, que exigem um grande 

volume de recursos. 

A carreira profissional e seus pressupostos receberam propostas de 46 

conferências municipais, correspondendo a 25,4% do total, nas cidades de 

Fortaleza, Itapiúna, Massapê, Ocara, Pacoti, São Benedito, Acopiara, Amontada, 

Ibiapina, Ipú, Tianguá, Coreaú, Irauçuba, Pereiro, Madalena, Tamboril, Saboeiro, 

Juazeiro do Norte, Umirim, Pindoretama, Araripe, Saboeiro, Aquiraz, Horizonte, 

Choró, Piquet Carneiro, Iracema, Quixeramobim, Novo Oriente, Intermunicipal de 

Barroquinha, Camocim, Chaval, Granja e Martinópole, Uruburetama, Nova Russas, 

General Sampaio, Ipaumirim, Quixadá, Aurora, Crato, Ibiapina, Ipaporanga, Jucás, 

Lavras da Mangabeira, Mauriti, Morada Nova, Mulungu, Senador Pompeu e 

Solonópole.     

A pauta da formação inicial e continuada recebeu um grande número de 

emendas no eixo VI. Nos debates do eixo, a formação está diretamente vinculada à 

carreira profissional que deve pressupor qualificação da remuneração mediante os 

diferentes níveis de formação dos profissionais. 

A formação profissional recebeu emendas com foco na garantia da 

continuidade dos estudos dos trabalhadores, em cursos de mestrado e doutorado, 

além das necessidades específicas do trabalho pedagógico como a diversidade 

existente nas escolas e a relação com a comunidade escolar e suas peculiaridades. 

As demandas imediatas existentes nas escolas também pautaram as 

propostas. Questões como o atendimento aos estudantes com alguma deficiência ou 

com altas habilidades, além de problemas psicopedagógicos receberam emendas 

que identificaram a necessidade de formação continuada dos profissionais da 

educação. 

As emendas que trataram da formação profissional inicial e continuada, 

foram propostas em 66 conferências municipais, 36,5% do total, nas cidades de 

Fortaleza, Itapiúna, Paracuru, Massapê, Ocara, Pacoti, Lavras da Mangabeira, 
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Piquet Carneiro, São Benedito, Palhano, Eusébio, Maranguape, Itapipoca, Umirim, 

Uruburetama, Irauçuba, Cascavel, Canindé, Palhano, Independência, Ipaporanga, 

Nova Russas, Novo Oriente, Tauá, Acopiara, Crato, Saboeiro, Horizonte, Iracema, 

Quixadá, Quixeramobim, Ubajara, Coreaú, Pindoretama, Iguatu, Aquiraz, Ipu, 

General Sampaio, Caririaçu, Juazeiro do Norte, Groaíras, Pacoti, Jaguaribara, 

Jardim, Intermunicipal de Barroquinha, Camocim, Chaval, Granja e Martinópole, 

Santa Quitéria, Crateús, Barreira, Choró, Frecheirinha, Intermunicipal de Abaiara, 

Barro, Brejo Santo, Jati, Missão Velha, Penaforte e Porteiras, Trairi, Uruoca, 

Tianguá, Icapuí, Tamboril, Pacatuba, Araripe, Aurora, Jucás, Mauriti, Milhã, 

Monsenhor Tabosa, Morada Nova, Mulungu e Solonópole.          

Por fim, o tema das condições de trabalho compôs um bloco de emendas 

que integra as demandas corporativas dos trabalhadores e aquelas de toda a 

comunidade escolar. Tais emendas tratam fundamentalmente da infraestrutura, 

materiais didáticos e gestão das escolas e sistemas de ensino. São questões que 

afligem toda a comunidade escolar na busca pela qualidade da educação. 

As emendas aprovadas trataram especificamente de questões como: a 

garantia de programas de apoio à iniciação à docência; a articulação com políticas 

de saúde para apoiar o aprendizado; garantir em lei ações financiadas pela União 

para promover a saúde física, mental e emocional dos trabalhadores em educação; 

financiar bolsas de estudo para promover a formação continuada dos profissionais 

da educação; incluir no programa nacional do livro didático a aquisição de materiais 

com temas que contemplem as diferentes realidades das escolas, quilombola, do 

campo, indígena, dentre outras. 

A garantia das condições de trabalho recebeu emendas em 63 

conferências municipais, equivalente a 35% do total, nas cidades de Fortaleza, 

Paracuru, Pacoti, Juazeiro do Norte, Itapiúna, Massapê, Ocara, Lavras da 

Mangabeira, São Benedito, Maranguape, Horizonte, Iracema, Quixadá, 

Quixeramobim, Novo Oriente, Crato, Eusébio, Pacatuba, Uruburetama, 

Intermunicipal de Cruz, Bela Cruz, Acaraú, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco e 

Morrinhos, Ubajara, Irauçuba, Paramoti, Choró, Crateús, Ipaporanga, Ipaumirim, 

Intermunicipal de Abaiara, Barro, Brejo Santo, Jati, Missão Velha, Penaforte e 

Porteiras, Groaíras, General Sampaio, Cascavel, Jaguaribara, Nova Russas, 

Saboeiro, Jardim, Umirim, Intermunicipal de Barroquinha, Camocim, Chaval, Granja 

e Martinópole, Iguatu, Santa Quitéria, Aquiraz, Uruoca, Ipu, Barreira, Mulungu, 
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Pereiro, Acopiara, Caririaçu, Frecheirinha, Tauá, Ubajara, Tamboril, Araripe, Aurora, 

Ibiapina, Jucás, Mauriti, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Milhã, Morada Nova, 

Senador Pompeu, Solonópole e Tejuçuoca.             

Na COEE (2013, p.09), os debates e deliberações relacionados ao eixo VI 

encaminharam 69 emendas, 14,4% do total, para compor o documento-base da 

etapa nacional da CONAE. As emendas aprovadas se inserem nos quatro blocos de 

proposições oriundos das conferências municipais. A qualificação da remuneração 

contou com 07 emendas aprovadas, a efetivação da lei do piso salarial profissional 

nacional do magistério, foi o tema destacado nas emendas. A defesa da ampliação 

da participação da União no financiamento da remuneração e carreira, o controle 

social sobre a destinação dos recursos para folha de pagamento dos trabalhadores 

em educação no âmbito local e a garantia do fortalecimento das carreiras e da carga 

horária de planejamento prevista na lei federal do piso salarial, foram destacados 

nas emendas do Ceará. 

O tema da carreira profissional aprovou 17 propostas, mais uma vez a 

ênfase na participação da União no financiamento e na regulamentação em lei 

federal de diretrizes nacionais de carreira foi defendida pelos delegados.  O vínculo 

entre a qualificação da remuneração e da carreira, tomando como referência a lei do 

piso salarial profissional, foi outra proposta aprovada em algumas emendas.  

Os prazos para a efetivação das carreiras profissionais nos sistemas de 

educação dos entes federados foi objeto de emendas. As propostas reafirmaram a 

definição em lei do PNE, no caso, o prazo de até dois anos após a provação do 

plano decenal para a definição em lei dos planos de carreira em todo o país. 

As condições de trabalho dos profissionais da educação foi o tema que 

encaminhou o maior número de emendas para a etapa nacional da CONAE. Foram 

23 propostas que visaram à melhoria das condições de trabalho e à qualidade da 

educação para estudantes e suas famílias.  

A ampliação do papel da comunidade escolar no cotidiano das escolas é 

um exemplo a ser destacado nas emendas. Ocorreram propostas de ampliação dos 

temas e conteúdos abordados nos materiais didáticos e a inclusão de equipes 

multidisciplinares das áreas de educação e saúde para garantir o monitoramento e o 

diálogo permanente com a comunidade escolar com vias a melhorias no 

desempenho dos estudantes. 
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As condições e o incentivo para a formação inicial e continuada foi objeto 

de 22 propostas aprovadas na COEE (2013, p. 09). O incentivo à formação contínua 

foi tematizada para além de questões corporativas da valorização profissional e 

avançou na garantia objetiva de uma educação de qualidade com profissionais 

valorizados mediante o fortalecimento de sua formação. 

Os temas debatidos nos eixos III e VI foram aqueles que tiveram mais 

emendas aprovadas nas conferências municipais de educação, não por acaso os 

eixos propuseram discussões que articulam dois pontos essenciais de mobilização 

da sociedade. O primeiro é a atuação de movimentos organizados da sociedade, 

sejam sindicatos, centrais sindicais, associações profissionais e movimentos sociais 

quilombolas, indígenas, do campo, das famílias e dos estudantes.  

O segundo é o debate de temas que visam à ampliação da capacidade 

inclusiva do direito à educação. No caso das questões da diversidade no eixo III, 

além da própria qualidade do aprendizado dos estudantes e da relação com a 

comunidade escolar. No eixo VI é o caso das condições de trabalho, formação, 

carreira e remuneração dos profissionais da educação.                                        

4.1.7 Eixo VII – financiamento da educação: gestão, transparência e controle 
social dos recursos 

O último eixo proposto pelo FNE para o documento-referência da 

segunda edição da CONAE foi aquele que trata do financiamento da educação 

nacional.  

Alguns pontos foram considerados pelo fórum como estruturais no debate 

sobre o financiamento da educação, tais como: a ampliação dos investimentos 

públicos em educação; a qualificação da gestão das políticas e dos sistemas de 

educação no sentido de ampliar sua eficiência, eficácia e efetividade; e a 

participação da sociedade no controle dos recursos com transparência e gestão 

democrática. 

O eixo recebeu 293 emendas aprovadas nas conferências municipais de 

educação do Ceará, correspondendo a 11,5% do total de propostas. Os debates 

priorizaram temas como a ampliação da participação da União no financiamento da 

educação; o federalismo cooperativo brasileiro e a definição de responsabilidades 

federativas em matéria educacional como via para a efetivação das bases do 

Sistema Nacional de Educação; a transparência na gestão dos recursos da 
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educação nos estados e municípios considerando propostas como a criação de 

fundos municipais e estadual de educação; e a garantia de autonomia orçamentária 

das secretarias de educação.  

Outros temas evidenciados nas emendas foram a defesa do vínculo direto 

entre a definição do padrão mínimo de qualidade da educação nacional e as metas 

de financiamento, considerando o conceito de custo aluno-qualidade (CAQ); a 

redução das desigualdades regionais a partir do financiamento da educação; e a 

definição de novas fontes de recursos para o financiamento da educação, tais como 

os royalties do petróleo e do fundo social do pré-sal para a educação. 

Nesse sentido, as 293 emendas aprovadas nos municípios cearenses 

para o eixo VII, podem ser agrupadas em três grandes blocos de questões: primeiro 

a ampliação dos níveis de investimentos públicos em educação, considerando a 

disputa central pelo fundo público do Estado na relação entre as demandas da 

educação pública e o interesse do setor privado em ofertar “serviços educacionais”; 

segundo a defesa da relação direta entre os níveis de investimentos públicos e a 

qualidade da educação, considerando os “padrões mínimos de qualidade” expressos 

no conceito de CAQ; e terceiro o fortalecimento dos mecanismos de controle social e 

transparência na gestão dos recursos públicos, considerando a participação da 

sociedade no âmbito da gestão democrática da educação nacional. 

A ampliação do investimento público em educação pública foi um dos 

grandes temas das duas edições da CONAE. Na primeira edição da CONAE em 

2010, a proposta foi a definição da proporção de 10% do Produto Interno Bruto - PIB 

como patamar para o financiamento da educação nacional, considerando o decênio 

do novo PNE e suas metas. 

Na segunda edição da CONAE (2013, p.10), as conferências municipais 

trataram do tema e reafirmaram a defesa da meta de 10% do PIB para educação 

pública. Foram apresentadas emendas que propuseram a elevação do chamado 

“mínimo constitucional” de recursos obrigatórios para a educação dos municípios, 

estados e União para o patamar de 25% das respectivas receitas dos impostos; a 

destinação de 100% dos royalties do petróleo e 50% do fundo social do pré-sal para 

a educação; além de propostas relacionadas a estrutura tributária do país, como a 

taxação das grandes fortunas e dos fluxos de capitais.  

Outras emendas trataram da ampliação do investimento público mediante 

demandas mais específicas que afligem direta e imediatamente as escolas e os 
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sistemas de ensino do Ceará, tais como o incremento nos recursos da merenda 

escolar, o financiamento do transporte escolar para todos os níveis de ensino, a 

destinação de recursos para o combate a evasão escolar e a distorção idade-série, 

dentre outros. 

O bloco de questões e propostas relacionados à ampliação dos 

investimentos em educação recebeu emendas de 42 conferências municipais de 

educação, correspondendo a 23,2% do total, nas cidades de Fortaleza, Aquiraz, 

Maranguape, Trairi, Umirim, Intermunicipal de Cruz, Bela Cruz, Acaraú, Itarema, 

Jijoca de Jericoacoara, Marco e Morrinhos, Ipu, Coreaú, Frecheirinha, Irauçuba, 

Horizonte, Russas, Independência, Nova Russas, Araripe, Tauá, Umirim, Choró, 

Quixeramobim, Acopiara, Iguatu, Altaneira, Mulungu, Itapajé, Itapipoca, Amontada, 

Umirim, Ocara, Cascavel, Uruburetama, Aracati, Iracema, Independência, Itapiúna, 

Caririaçu, Solonópole, Milhã, Novo Oriente, Iguatu, Crato, Saboeiro e Senador 

Pompeu.     

A defesa da relação direta entre os níveis de investimentos públicos e a 

qualidade da educação compôs o segundo bloco de emendas aprovadas nas 

conferências municipais de educação.  

A definição do custo aluno-qualidade, seus atributos e referenciais para a 

qualidade educacional foi o eixo central dos debates, considerando pontos como a 

necessidade de legislação específica para o tema, sua previsão na meta 20 do novo 

PNE e a compreensão das dimensões nacional e regional sobre o tema da 

qualidade e suas demandas de financiamento. 

No debate sobre o financiamento e a qualidade da educação, a ênfase na 

redução das desigualdades regionais e na participação da União em tal empreitada 

foi evidente nas propostas e debates. Outra questão foi a defesa da redução da 

ingerência dos chefes do executivo nos recursos da educação, muitas vezes os mais 

volumosos nos orçamentos municipais.  

As formas de pactuação federativa para a efetivação do CAQ foram 

objeto de emendas, algumas propostas defenderam a ampliação da 

complementação da União no atual Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, já 

regulamentado no marco normativo nacional a partir da emenda constitucional N° 

53.  
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A perspectiva da criação de um novo fundo nacional para a qualidade da 

educação básica converge para o caráter nacional da ampliação do financiamento 

referenciado pela qualidade da educação, um eixo central que alavancou emendas 

nas conferências municipais. 

A relação entre o financiamento e a definição da qualidade da educação 

nacional com suas respectivas emendas, foi objeto de debate em 37 conferências 

municipais de educação, 20,5% do total, nas cidades de Fortaleza, Itapiúna, 

Tianguá, Itapajé, Umirim, Aquiraz, Trairi, Irauçuba, Paramoti, Pindoretama, Iracema, 

Nova Russas, Eusébio, Altaneira, Ipaporanga, Acarape, Pereiro, Itaitinga, 

Maranguape, Itapipoca, Ipu, Intermunicipal de Abaiara, Barro, Brejo Santo, Jati, 

Missão Velha, Penaforte e Porteiras, Crato, Araripe, Tauá, Acopiara, Milhã, Juazeiro 

do Norte, Uruburetama, Ibiapina, Ubajara, Frecheirinha, Novo Oriente, Tauá, 

Altaneira, Choró e Mulungu.     

Por fim, o fortalecimento dos mecanismos de controle social e 

transparência na gestão dos recursos públicos, compôs o terceiro bloco de questões 

e emendas debatidas no eixo VII. O aprimoramento na gestão dos recursos e a 

ampliação da participação da sociedade no controle desse processo foi o foco das 

discussões. Nesse sentido, princípios constitucionais da gestão pública como a 

publicidade dos atos de governo e sua respectiva transparência foram pautados nas 

emendas, além do fortalecimento dos conselhos e fóruns de educação municipais 

para garantir o acompanhamento do ciclo do orçamento público e das políticas em 

curso nas cidades. 

A garantia de programas de formação de gestores especificamente para a 

gestão do orçamento público da educação foi outro tema pautado como uma lacuna 

nos municípios do Ceará. Além disso, a formação específica no campo do controle 

social para conselheiros, movimentos sociais e a comunidade escolar foi objeto de 

propostas. 

A construção de mecanismos de divulgação e acesso a documentos, 

dados e informações sobre os recursos e as políticas educacionais foi pautada como 

elemento essencial para o controle social. A articulação com diversas instâncias de 

Estado em tal empreitada foi objeto de emendas que trataram de questões como: a 

periodicidade de audiências públicas nas casas legislativas; o fortalecimento da 

atuação fiscalizadora do ministério público nos municípios; e a garantia 
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governamental de dotação orçamentária específica para apoiar atividades voltadas 

para o controle social no âmbito da comunidade escolar. 

O debate sobre o aprimoramento do controle social e da gestão dos 

recursos da educação desde os sistemas municipais de educação aprovou emendas 

em 42 conferências municipais, correspondendo a 23,2% do total, nas cidades de 

Itapiúna, Fortaleza, Itapipoca, Aracati, Aquiraz, Maranguape, Trairi, Umirim, 

Intermunicipal de Cruz, Bela Cruz, Acaraú, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco e 

Morrinhos, Ipu, Coreaú, Frecheirinha, Irauçuba, Horizonte, Russas, Independência, 

Nova Russas, Novo Oriente, Araripe, Itapajé, Choró, Madalena, Iguatu, Saboeiro, 

Acopiara, Caririaçu, Senador Pompeu, Mulungu, Solonópole, Uruburetama, Ibiapina, 

Ubajara, Iracema, Tauá, Altaneira, Crato, Juazeiro do Norte, Trairi, Itapajé, Aurora, 

Madalena e Monsenhor Tabosa.          

Na COEE (2013) foram aprovadas 75 emendas para o debate na etapa 

nacional da CONAE (2014), correspondendo a 15.7% do total de propostas. As 

emendas contemplam os três blocos de questões oriundos das conferências 

municipais de educação e articulam eixos de mobilização e intervenção política da 

sociedade na política educacional em matéria de financiamento. 

As questões relacionadas à ampliação do investimento público em 

educação pública obtiveram 18 emendas aprovadas na conferência estadual. As 

propostas evidenciam preocupações pertinentes ao cotidiano dos sistemas de 

ensino locais.  

Por exemplo, a necessidade de ampliação e fortalecimento do FUNDEB, 

pois este fundo conta com complementação da União para reduzir as desigualdades 

regionais e garante repartição dos recursos da arrecadação dos estados e dos 

municípios mais ricos na composição do fundo estadual. A distribuição dos recursos 

se define pelo critério do número de matrículas em cada sistema de educação, 

elevando os recursos dos municípios mais pobres.  

O segundo bloco de emendas aprovadas recebeu a grande maioria das 

emendas do estado, foram 44 propostas. As mesmas trataram da necessidade de se 

debater a relação direta entre a ampliação dos investimentos em educação e a 

garantia da qualidade na efetivação do direito. O eixo central das propostas foi a 

concepção e regulamentação do CAQ. 

A pactuação federativa e a definição em lei do Sistema Nacional de 

Educação foram temas em destaque no debate sobre financiamento. Algumas 
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emendas evidenciaram a relação intrínseca entre a qualidade da educação, os 

níveis de investimento público e a pactuação das responsabilidades federativas para 

tal fim.  

Nesse sentido, mais uma vez várias emendas trataram de questões bem 

imediatas do cotidiano das escolas públicas e suas demandas, considerando a 

ampliação de recursos para: o acesso e a permanência dos estudantes nas escolas 

tratando de questões como o transporte escolar, a infraestrutura das escolas, a 

aquisição de novas tecnologias e o custeio de internet banda larga; e a valorização 

dos profissionais da educação com a ampliação de recursos para iniciativas no 

campo da formação inicial e continuada, além da qualificação da remuneração e das 

carreiras profissionais. 

No tema da valorização profissional surgiram propostas mais específicas 

como ampliação da participação da União no financiamento da qualificação da 

remuneração e da carreira profissional, tomando como referência inicial o piso 

salarial profissional nacional aprovado em lei federal; e a modificação da chamada 

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF para que esta não seja um entrave na 

efetivação da remuneração e da carreira profissional de forma a garantir a 

valorização profissional nos municípios e estados. 

Outras propostas trataram da dimensão da qualidade vinculada a 

ampliação da capacidade inclusiva dos sistemas de educação, em questões como a 

ampliação do financiamento para o atendimento de estudantes com alguma 

deficiência, na EJA, em creches e assentamentos rurais. 

O controle social e a qualificação da gestão dos recursos da educação 

com participação da sociedade compuseram o terceiro bloco de emendas com 13 

propostas aprovadas. O fortalecimento do papel dos conselhos de políticas públicas 

no campo da educação, seja através da formação ou na atuação fiscalizadora foi 

objeto de emendas. 

A publicidade do ciclo orçamentário em matéria educacional e a garantia 

do acesso as informações por níveis e modalidades de ensino por parte da 

comunidade escolar e dos movimentos sociais foi alvo de preocupações nas 

emendas.  

A desburocratização e a descentralização do planejamento educacional 

em seus mais variados níveis e a democratização da gestão expressa no estímulo a 

participação popular e social na avaliação e acompanhamento e formulação de 
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projetos político-pedagógicos, currículos, planos de gestão, dentre outros, compôs 

algumas emendas. 

O eixo VII do documento-referência da CONAE 2014 trouxe à tona a 

necessidade do debate nacional articulado entre a ampliação dos investimentos 

públicos e a qualidade da educação definida objetivamente pelo mecanismo do 

CAQ; e o papel estratégico da qualificação da gestão pública educacional 

referenciada diretamente pela sociedade através da participação política dos 

cidadãos e dos movimentos sociais organizados que militam no campo educacional. 

4.2 PERFIL DOS DELEGADOS ELEITOS NO CEARÁ PARA A ETAPA NACIONAL 
DA CONAE 2014 

A proposta de construção da referência social em matéria educacional, 

desencadeada pelo processo que articula a realização das edições da CONAE, a 

instituição e atuação dos fóruns de educação e o ciclo do planejamento expresso 

nos planos de educação, converge para o eixo central da participação política dos 

cidadãos na definição da política educacional do país. 

Nas conferências de educação, municipais, estaduais e nacional, 

constituintes do que se pode chamar de “sistema CONAE”, um aspecto crucial para 

a compreensão dos sentidos inerentes a participação popular e social é a eleição de 

delegados partícipes do processo, estes representam diferentes segmentos sociais.  

Os regimentos das etapas municipais, estadual e nacional da CONAE 

foram formulados a partir da proposta nacional de regimento elaborada pelo FNE. 

Tal formulação esteve diretamente relacionada a necessidade de uma articulação 

sistêmica de todas as etapas, garantido uniformidade nas regras previstas para 

questões como a eleição de delegados que deveriam participar das etapas 

subsequentes. Para a conferência estadual de educação do Ceará, o FNE definiu a 

partir de critérios populacionais, a distribuição proporcional da delegação garantindo 

no mínimo 04 delegados por município, um de cada segmento da educação. 

O FEE debateu e deliberou sobre a distribuição definida pelo fórum 

nacional, algumas vagas foram remanejadas entre os segmentos, aqueles mais 

numerosos como os trabalhadores em educação e os estudantes, receberam mais 

vagas diante do que estava previsto inicialmente. As regras para o processo eleitoral 

e a composição da delegação foram incluídas nos regimentos. Os participantes das 
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conferências de educação foram eleitos para representar diversos segmentos, 

organizações, projetos e discursos existentes na sociedade.  

A representação exercida pelos delegados pode ser considerada 

multidimensional e referenciada na própria capacidade social que os representantes 

eleitos possuem, ao se organizar e atuar como portadores de direitos, no âmbito das 

lutas pelo direito à educação de qualidade. A participação popular compõe a 

primeira dimensão básica que define o perfil da maioria dos participantes das 

conferências de educação, sua composição eletiva é exclusivamente definida pelos 

segmentos que compõem a comunidade escolar: gestores, trabalhadores em 

educação, estudantes e suas famílias. 

Na dimensão da participação direta dos cidadãos, desde os segmentos 

da comunidade escolar, existem olhares diversos que compreendem o fenômeno 

educativo de forma ampla e plural, se mobilizam prioritariamente a partir de 

demandas e pautas distintas desde o lócus que atuam e vivencia cotidianamente. É 

o caso das preocupações e demandas dos estudantes que se mobilizam 

prioritariamente em torno de questões como bolsas de estudo nas universidades, 

transporte escolar, infraestrutura das escolas e maiores condições de participação 

no âmbito da gestão democrática. 

Os profissionais da educação tendem a priorizar temas como a efetivação 

da lei do piso salarial profissional, a definição de uma carreira profissional atrativa, 

as condições de trabalho e a formação inicial e continuada. Os empresários que 

priorizam temas como o financiamento da educação para os seus projetos e 

interesses no campo educacional, a formação para o trabalho engajada as 

demandas do capital e o marco normativo que deve garantir autonomia a iniciativa 

privada na educação.   

A participação social compõe a segunda dimensão básica que define uma 

participação mais qualificada pelo acumulo da militância dos movimentos 

organizados da sociedade no sentido das mobilizações, debates e pautas vinculadas 

a atuação das organizações e movimentos sociais no campo educacional.  

Algumas dessas instâncias tiveram a oportunidade de indicar 

representação para participar da COEE (2013), seja por possuir organização 

nacional, delegados de indicação nacional, ou por atuar no FEE, delegados natos 

para a conferência estadual. 
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Além disso, muitas organizações possuem organização articulada junto à 

comunidade escolar, como no caso do movimento sindical da educação, dos 

servidores públicos municipais e dos trabalhadores rurais, do movimento estudantil e 

de algumas redes sociais como os fóruns EJA e FEIC e a Campanha Nacional Pelo 

Direito à Educação, além das organizações de conselheiros e gestores da 

educação. 

Tais movimentos e organizações da sociedade atuam junto aos 

profissionais da educação, estudantes, famílias e gestores, das mais variadas 

formas, seja através de parcerias para o desenvolvimento de pesquisas, apoio 

político para algumas bandeiras de lutas, negociação sindical de categoria 

profissional, dentre outras formas que fazem com que as organizações e 

movimentos estejam articuladas com os segmentos da comunidade escolar.             

O perfil e as dimensões existentes para a representação exercida nas 

conferências de educação incidem sobre a qualidade dos debates e deliberações e, 

principalmente, na capacidade de mobilização que as mesmas promovem em torno 

de alguns projetos, temas e propostas existentes.  Os participantes são oriundos das 

próprias escolas e redes de ensino, muitos são militantes da educação, organizados 

e engajados em algum movimento ou organização social e exercem a representação 

de tais instâncias.  

Na tese optamos por analisar alguns dados sobre os representantes 

eleitos na COEE 2013 para participar da etapa nacional da CONAE 2014. Os 

mesmos participaram obrigatoriamente de conferências municipais e, posteriormente 

da estadual, portanto, foram mobilizados, debateram e deliberaram, desde o âmbito 

local até o nacional, questões que passaram a compor a agenda política da 

educação no país.   

A delegação eleita no Ceará foi composta por 104 representantes, sendo 

33 gestores, 38 profissionais da educação, 09 representantes dos conselhos de 

educação, 19 estudantes e 05 representantes das famílias. Outros 22 

representantes foram indicados nacionalmente por diversas entidades que atuam no 

campo educacional.  

Ao analisar alguns dados sobre o perfil dos delegados cearenses para a 

etapa nacional da CONAE 2014, tais como indicadores da renda, escolaridade e 

participação organizada em movimentos da sociedade, propomos vislumbrar alguns 

elementos vinculados à participação e a representação política oriunda da 
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participação popular e social nas conferências. Os dados e análises são vinculados 

à realidade em questão, sob alguns recortes analíticos e reflexões especificas. 

Foram utilizadas duas bases de dados estruturadas no próprio processo da 

pesquisa.  

A primeira base oriunda dos dados acumulados pela secretaria-executiva 

do FEE são os seus registros oficiais compilados desde as conferências municipais 

de educação, chegando às etapas estadual e nacional. Tais informações foram 

encaminhadas para o sistema nacional de eventos da CONAE 2014.  

A segunda base teve origem num instrumental de pesquisa, formulado 

especificamente para a presente tese com o intuito de constituir alguns dados sobre 

o perfil e a atuação dos delegados do Ceará nas conferências de educação. 

A partir dos dados elencados, consideramos que o aprofundamento da 

capacidade inclusiva dos cidadãos nos processos políticos, deve considerar a 

perspectiva da abertura das instituições estatais e das instâncias da sociedade para 

a promoção de uma dinâmica de participação política que inclua amplos setores da 

sociedade.  

É preciso potencializar a intervenção dos portadores de direitos no 

processo de tomada de decisões. Com isso, buscar ampliar o caráter distributivo e 

redistributivo das políticas públicas para reduzir desigualdades regionais e sociais. 

A ampliação da representatividade social dos cidadãos, principalmente 

nas instâncias de decisão do Estado brasileiro, deve considerar a perspectiva da 

redução do que podemos definir como anomalias democráticas. Este é o caso de 

fenômenos como a sub-representação de algumas faixas majoritárias da sociedade, 

por exemplo, a juventude e as mulheres, nos espaços mais tradicionais da 

democracia representativa compostos pelo voto popular, tais como as casas 

legislativas.  

É preciso construir caminhos sociais e institucionais para maximizar a 

representatividade social por meio da participação política dos cidadãos e conter o 

ímpeto do poder econômico nos processos eleitorais, decisões governamentais e 

legislativas. 

A construção da referência social da política nacional de educação deve 

considerar a ampliação da capacidade inclusiva e da representatividade social como 

dois eixos estruturantes da sua definição.  
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Na presente tese, tais eixos devem ser considerados no âmbito da 

participação popular e social nos fóruns, conferências e formulação dos planos de 

educação. É preciso mensurar o alcance da participação popular e social através de 

indicadores que possibilitem a compreensão dos limites e das possibilidades da 

consistência dessas iniciativas.      

4.2.1 A capacidade inclusiva da participação popular na análise do perfil dos 
delegados eleitos do Ceará para a etapa nacional da CONAE 2014 

A definição da capacidade inclusiva da participação popular nas 

conferências de educação deve ser compreendida como um dos indicadores da 

legitimidade democrática das mesmas. Compreendemos que a legitimidade está 

diretamente relacionada com a representatividade social da população nas 

iniciativas em curso.   

A análise do perfil da delegação do Ceará para a etapa nacional da 

CONAE 2014 considerou indicadores como a sua distribuição dentre os segmentos 

da educação, o gênero, a faixa etária, a renda e a escolaridade. Buscou favorecer 

algumas reflexões sobre as possibilidades para a maximização da participação 

popular desde sua capacidade inclusiva.  

É preciso perceber que nas conferências de educação, a participação 

popular é o eixo central da construção da referência social dos debates e 

deliberações que devem definir um documento – final para orientar a política 

nacional da educação.                    

A eleição dos delegados na COEE 2013, para representar o Ceará na 

etapa nacional da CONAE 2014, estava prevista no regimento da conferência 

estadual a partir do regimento nacional formulado pelo FNE. O documento definiu a 

proporcionalidade na distribuição das vagas entre os estados do país, considerou a 

representatividade proporcional de todos, mediante critério populacional, na etapa 

nacional.       

Segundo o regimento nacional da CONAE 2014, o Ceará possuía 104 

vagas para compor sua delegação, dentre os segmentos da educação, estes 

deveriam ser eleitos na COEE 2013. A distribuição das vagas foi definida da 

seguinte forma, 33 gestores, 09 conselheiros dos conselhos de educação, 38 

profissionais da educação, 19 estudantes e 05 representantes das famílias. (COEE 

2013, Anexo II – Regimento Interno).    
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Na COEE 2013, dentre os 950 delegados eleitos nas conferências 

municipais de educação, os gestores representaram 24,1% dos participantes com 

229 delegados; os profissionais da educação foram 278, representando 29,2%; 

foram 220 estudantes eleitos nos municípios, correspondendo a 23,2% do total; 191 

representantes das famílias, 20,2% do total; além de 32 conselheiros dos conselhos 

municipais e estadual de educação, 3,3% do total. 

Na conferência estadual, os segmentos dos profissionais da educação, 

estudantes e suas famílias compuseram juntos mais de 73% dos participantes 

oriundos das conferências municipais de educação, representando 183 municípios 

do Ceará. 

Nessa perspectiva, a etapa estadual da CONAE (2014, p.07), revelou um 

caráter inclusivo mais amplo, pois as maiorias representadas na comunidade escolar 

por estudantes, famílias e profissionais da educação, compuseram uma maioria 

significativa na composição dos delegados da conferência e, respectivamente nas 

suas deliberações.  

Quadro 11 - Distribuição por segmento da educação dos delegados eleitos para a COEE 
2013. 

Del. por segmento Del. COEE 2013 Perc. do total – 
950. 

Del. Conae 2014 – 
Ceará. 

Perc. do total 
- 104 

Estudantes 220 23,2% 19 18,26% 

Famílias 191 20,2% 05 4,8% 

Profissionais da educação 278 29,2% 38 36,5% 

Gestores 229 24,1% 33 31,7% 

Cons. educação 32 3,3% 09 8,6% 

Total 950 100% 104 100% 

Fonte: (FEE, 2013). 

A definição da amplitude do caráter inclusivo das conferências é 

estratégica para o enfrentamento das disputas políticas inerentes a definição do 

direito à educação no país. A perspectiva da participação popular deve pressupor 

mecanismos de mobilização das maiorias, portadoras do direito à educação, para 

avançar na ação política desde a sociedade civil no âmbito da referência social. 

Dentre os eleitos para a etapa nacional da CONAE 2014, apenas 91 

efetivaram sua participaram na atividade. Foram 19 estudantes, 05 representantes 

das famílias, 09 conselheiros dos conselhos de educação, estadual e municipais, 28 

profissionais da educação e 30 gestores. 
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Para a etapa nacional, a composição por segmentos da educação da 

delegação cearense eleita, revela uma desproporção da representação entre os 

segmentos. Os estudantes e suas famílias compuseram juntos, pouco mais de 26% 

do total de delegados do Ceará, percentual inferior ao segmento dos gestores com 

maior número de representantes, no patamar de 33%.       

Gráfico 1 - Delegados eleitos Ceará – CONAE 2014 – Segmentos da educação 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O que se pode identificar, principalmente no caso da etapa nacional, é 

que existe a definição de uma espécie de “filtro” que garante uma maioria 

desproporcional de gestores, em detrimento dos segmentos que compõem a ampla 

maioria da comunidade escolar.  

Nesse sentido, no caso do Ceará, ocorre uma inversão nos níveis de 

participação popular desde as conferências municipais, onde estudantes e famílias 

compuseram em média pelo menos 40% do total de participantes.  

Na etapa nacional essa participação foi reduzida na comparação com os 

gestores da educação que representavam entre 10% e 20% dos participantes nas 

etapas municipais. 

Enquanto na COEE 2013, as representações de estudantes e suas 

famílias representaram juntos 43,5% dos participantes, na etapa nacional da 

CONAE 2014 esse número cai vertiginosamente para 26%. Ao mesmo tempo, o 

número de gestores sobe de 24% para 33% da etapa estadual para a nacional.  

Essa desproporção revela, o que estamos definindo como uma espécie 

de “filtro de especialização”, na composição da delegação do estado para a etapa 

nacional, pois aqueles que atuam como “especialistas da gestão” tem sua 
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participação ampliada em detrimento da representação da ampla maioria da 

população formada por estudantes e suas famílias.    

Existe uma limitação naquilo que poderia ser definido como maximização 

da participação popular, dentre os segmentos da educação, a ampla maioria dos 

delegados deveria ser composta por estudantes e suas famílias. Em 2013, foram 

2.327.240 matrículas da educação básica nas escolas do Ceará.             

A análise do indicador “segmentos da educação” na composição da 

delegação cearense para a etapa nacional da CONAE 2014, evidencia uma 

limitação crucial para a ampliação da capacidade inclusiva da participação popular 

na conferência em seu momento decisivo que é a etapa nacional. 

Os gestores da educação que compõem a estrutura dos governos, 

municipais, estadual e federal, são indicados por chefes do poder executivo eleitos 

pelo voto popular. Estes compõem o menor contingente dentre os segmentos da 

educação, além de representarem os governos que atuam, sendo diretamente 

vinculados ao cargo que ocupam e suas respectivas responsabilidades e 

compromissos. 

Ao lado de estudantes e suas famílias, outro segmento da educação que 

reúne um grande contingente é o dos profissionais da educação. Com quase 31% 

dos delegados, o segmento também obteve uma representação inferior ao segmento 

dos gestores, ao compor o segundo maior grupo dentre os 104 delegados eleitos na 

COEE 2013. 

Os profissionais da educação são numericamente o segundo maior 

contingente, dentre os segmentos da educação, além de possuir uma atuação 

estratégica na definição da efetivação do direito à educação de qualidade 

socialmente referenciada desde o ambiente escolar. 

Nesse segmento, ocorreu uma quebra significativa entre a eleição dos 

delegados na COEE 2013 e aqueles que efetivamente participaram da etapa 

nacional, foram 38 eleitos, apenas 28 participaram das atividades. O segmento 

deixou de ser o maior contingente de representantes da delegação do Ceará e 

tornou-se o segundo maior atrás dos gestores.      

Para além do indicador segmentos da educação, outros indicadores foram 

abordados. A classificação dos delegados por gênero, faixa etária, patamares de 

renda e níveis de escolaridade, compôs outros indicadores relevantes para 

mensurar a capacidade inclusiva das conferências de educação.  
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Procuramos estabelecer uma análise dos dados a partir de um paralelo 

com os indicadores da população brasileira desde a base de dados de institutos 

oficiais de pesquisa como o IBGE.  

O estudo busca mensurar, a partir de alguns indicadores, a definição de 

patamares do caráter popular das conferências educação e sua capacidade 

inclusiva, considerando nesse caso os delegados eleitos do Ceará para a etapa 

nacional da CONAE 2014. 

Ao considerar a distribuição dos delegados por gênero na composição da 

delegação do Ceará para a etapa nacional da CONAE 2014, dentre os 91 delegados 

que participaram, existiu uma desproporção na distribuição entre homens e 

mulheres na delegação. 

Em 2013, a população do estado do Ceará chegava a 8.448.055 

habitantes (IBGE, 2014) e possuía maioria de mulheres no patamar superior a 51% 

da população total, “em 2010, o contingente feminino subiu para 4.329.989 pessoas 

(51,25 por cento) e o masculino para 4.118.066 habitantes, representando 48,75 por 

cento da população total.” (IPECE, 2013, p.43).    

Gráfico 2 – Delegados eleitos Ceará – CONAE 2014 – Gênero 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Existe uma maioria significativa de homens na delegação, algo superior a 

10%, revelando uma adequação perniciosa da delegação cearense aos índices 

negativos que indicam uma reduzida participação das mulheres na política nacional. 

Tais índices revelam a baixa participação das mulheres nos partidos políticos e na 

composição dos cargos eletivos da democracia representativa. 

A delegação do Ceará para a etapa nacional da CONAE 2014, reproduz 

esta anomalia estatística e social do sistema político nacional. No caso da educação, 
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a realidade se torna ainda mais drástica pois a maioria dentre os segmentos dos 

estudantes, dos representantes das famílias e dos profissionais da educação é 

composta por mulheres. 

No entanto, quando consideramos a participação popular dos 

representantes cearenses na etapa nacional da conferência de educação, tivemos 

uma significativa maioria de homens.  

Dentre os segmentos eleitos, os homens são 80% do segmento das 

famílias, 40% entre os gestores, 33% dos conselheiros da educação, 68% dos 

profissionais da educação e 58% dos estudantes.  

É possível perceber que os segmentos que compõem a maioria da 

população, principalmente estudantes e suas famílias, evidenciam a mesma 

distorção com relação a realidade da composição da sociedade cearense.    

O indicador da faixa etária evidencia uma reduzida quantidade de 

crianças, adolescentes e jovens na delegação. Uma distorção quando consideramos 

que estes são a maioria dentre as mais de 2 milhões de matrículas da educação 

básica existentes no Ceará no ano de 2013. 

Gráfico 3 - Delegados Ceará – CONAE 2014 – Faixa etária 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

    

Ao considerar a faixa etária, a delegação cearense foi majoritariamente 

composta por adultos, com idade superior a 30 anos. Existe uma distorção quando 

se considera a maioria dos cidadãos que demanda o direito à educação de 

qualidade.  
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A construção da referência social da qualidade da educação deve 

priorizar, do ponto de vista da maximização da capacidade inclusiva da participação 

popular, a inclusão da juventude no processo de participação e deliberação pública 

inerente as conferências de educação.     

Ao analisarmos a delegação cearense pelo indicador da renda, podemos 

perceber o vínculo do mesmo com sua composição nos segmentos da educação. A 

lei federal do piso salarial dos profissionais do magistério, fixava no ano de 2013 o 

seu valor em R$ 1.567,00.  

No mesmo ano o valor do Salário Mínimo estava em R$ 678,00 e 

segundo o IBGE (2013, p.01), a renda média do trabalhador cearense era de R$ 

1.019,00, portanto o patamar mínimo dos profissionais docentes da educação básica 

era superior a 02 salários-mínimos e 35% superior a média do trabalhador cearense. 

Gráfico 4 - Delegados Eleitos Ceará – CONAE 2014 – Renda 

    

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A presença de quase 64% dos delegados oriundos dos segmentos de 

gestores e profissionais da educação, favorece a existência de um percentual 

superior a 80% da delegação cearense com renda superior a 02 salários-mínimos.              

Os indicadores sociais do Ceará em 2013, revelam que mais da metade 

da população do estado recebia menos de 01 salário-mínimo no período, e, quase 

80% possuía renda per capita inferior a 02 salários-mínimos. (IPECE, 2013, p.35). 
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No âmbito do indicador da renda, dentre os delegados eleitos para 

participar da etapa nacional da CONAE 2014, a realidade se inverte quando 

consideramos os indicadores sociais do estado.  

Nesse sentido, tomando como referência a delegação do estado do 

Ceará, a etapa nacional torna-se uma conferência majoritariamente inclusiva do que 

se pode definir no âmbito da renda como classe média. 

O indicador da escolaridade revela a mesma distorção no âmbito da 

composição da delegação cearense, considerando a capacidade inclusiva da 

participação popular na etapa nacional da CONAE 2014. 

No entanto, os dados evidenciam uma coerência com os demais 

indicadores, no sentido do “filtro” inerente a participação popular, existente 

principalmente na etapa nacional da conferência, considerando as limitações para a 

participação política das maiorias ante a realidade dos indicadores sociais do estado 

do Ceará. 

Gráfico 5 – Delegados Eleitos Ceará – CONAE 2014 – Escolaridade 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O percentual de delegados com formação universitária, entre cursos de 

graduação e pós-graduação, chega a quase 85% da delegação cearense. A elevada 

escolaridade da grande maioria dos delegados, indica a presença marcante de 

gestores, profissionais da educação, acrescidos de estudantes universitários na 

delegação. 
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A análise dos indicadores sociais do Ceará revela duas distorções 

importantes do ponto de vista da maximização da capacidade inclusiva da 

participação popular.  

A primeira distorção está na própria composição da comunidade escolar, 

formada na sua imensa maioria de estudantes da educação básica, portanto com 

escolaridade inconclusa entre os níveis fundamental e médio. 

A segunda distorção está nas famílias desses estudantes, em sua grande 

maioria da escola pública, quando observamos os níveis de escolaridade da 

população cearense em 2013, ano da COEE, percebe-se que apenas 48% da 

população de 15 a 17 anos estava na escola. (SEDUC, 2013, p.01). 

No estado do Ceará, pouco menos de 8% da população possuía titulação 

universitário em 2013. Algo em torno de 35% da população possuía apenas 04 anos 

de estudo e quase 16% da população com quinze anos ou mais era analfabeta. 

(IPECE, 2012). 

Nesse sentido, quando se observa que na composição da delegação 

cearense para a etapa nacional da CONAE 2014, mais de 80% dos delegados 

possuem graduação universitária ou até mesmo pós-graduação, percebe-se que do 

ponto de vista da escolaridade existe mais uma distorção marcante na perspectiva 

da ampliação da capacidade inclusiva da participação popular. 

Ao considerar a dimensão da participação popular inerente a realização 

da CONAE 2014, é possível identificar a existência do que podemos definir como um 

“filtro de origem” na composição da delegação para a etapa nacional.  

A desproporção que enfatiza a participação de gestores da educação em 

detrimento das maiorias compostas por estudantes e suas famílias na etapa 

nacional, influencia diretamente na definição de indicadores como a renda e a 

escolaridade da delegação.  

Os dados revelam que a maioria da delegação do Ceará é oriunda de 

uma parcela minoritária da população, com elevada escolaridade e renda superior a 

média estadual. Além do gênero e faixa etária, maioria de homens com idade 

superior a 30 anos.  

Os dados sobre o perfil e a composição da delegação do Ceará para a 

etapa nacional da CONAE 2014, evidenciam a necessidade do aprofundamento da 

experiência da participação popular nas conferências de educação.  
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É preciso avançar na mobilização e organização da participação 

efetivamente da maioria da população, garantir capacidade política com caráter 

eminentemente popular, no âmbito da correlação de forças que compõem as 

relações entre a sociedade civil e a sociedade política no Brasil.  

Nosso estudo parte da premissa de que é preciso maximizar a 

capacidade inclusiva da participação popular, para favorecer a experiência da 

organização social das camadas populares na luta pelo direito à educação. 

O acúmulo de experiências sociais e políticas que as conferências podem 

favorecer na construção da referência social do direito à educação de qualidade, 

passa diretamente pela inclusão e mobilização das maiorias que compõem a nossa 

sociedade.                        

4.2.2 Representatividade social da participação popular: compreensão do 
papel da CONAE 2014 na construção da referência social 

A definição da representatividade social da participação popular nas 

conferências de educação está diretamente relacionada com a ampliação da 

capacidade inclusiva das mesmas. A expansão da cidadania tomando como fio 

condutor o fortalecimento da participação política da sociedade deve ser o foco da 

experiência em curso.  

A ampliação da legitimidade democrática na perspectiva do planejamento, 

ações e decisões governamentais e estatais, deve considerar a capacidade de 

intervenção da sociedade, ante os procedimentos e as normas democráticas 

estabelecidas. 

 A redução sustentável da pobreza não só requer um crescimento 
equitativo, como também que os pobres tenham poder político. A 
melhor forma de conseguir esse resultado de maneira coerente com 
os objetivos do desenvolvimento humano é erigir formas sólidas e 
profundas de governabilidade democrática em todos os níveis da 
sociedade. (PNUD, 2004, p. 29).   

No perfil do desenvolvimento histórico da América Latina, o Estado possui 

um papel preponderante na construção de “formas sólidas e profundas de 

governabilidade democrática”, deve ser capaz de promover tal governabilidade 

atuando em função da criação de mecanismos que fortaleçam a cidadania ativa.  

É preciso promover o exercício da cidadania com o intuito de fortalecer as 

suas relações com a sociedade para garantir “formas alternativas de representação 
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que, sem substituir as tradicionais, possam complementá-las e fortalecê-las.” 

(PNUD, 2004, p. 30). 

Em nossa tese compreendemos que a experiência da construção da 

referência social do direito à educação de qualidade no Brasil, deve considerar as 

iniciativas dos fóruns, conferências e planos de educação, convergir para a 

perspectiva do papel preponderante do Estado como indutor das políticas de 

participação cidadã e, ao mesmo tempo, do protagonismo da sociedade na 

condução dos rumos de tais políticas através de sua capacidade de mobilização, 

organização e intervenção política. 

Nesse sentido, a ampliação da governabilidade democrática deve ser 

fundamentada pela legitimidade de suas iniciativas, esta precisa considerar a 

ampliação da representatividade social dos processos, procedimentos e decisões 

políticas que a compõem.  

Nesse momento da pesquisa sobre a experiência das conferências de 

educação, consideramos o papel estratégico da representatividade social da 

participação popular, a partir da análise da delegação eleita do estado do Ceará 

para a etapa nacional da CONAE 2014.  

No estudo, foram consideradas questões quantitativas como a distribuição 

regional da delegação, tomando como referência as oito macrorregiões do estado e 

sua representação na etapa nacional; a inserção dos membros da delegação em 

organizações e movimentos sociais, considerando a representatividade de discursos 

e agenda política dos movimentos organizados; e a existência de fóruns municipais 

de educação nas cidades de origem dos delegados. 

Outras duas questões elencadas de cunho qualitativo foram: as opções 

dos delegados dentre os sete eixos de debates e deliberações da conferência, ao 

considerar que tais opções evidenciam interesses e motivações sobre os conteúdos 

dos eixos e suas respectivas definições deliberativas; e a compreensão da própria 

delegação sobre sua participação nas etapas da CONAE 2014, ao considerar que os 

delegados eleitos para a etapa nacional participaram das etapas municipais e 

estadual, além de conferências livres no Ceará. 

No que se refere a distribuição regional da delegação, foram 

consideradas as oito macrorregiões do estado (IPECE, 2012) e sua representação 

na etapa nacional. Na delegação existiam representantes de todas as regiões. Vale 
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salientar uma forte concentração de representantes oriundos da região 

metropolitana de Fortaleza. 

Gráfico 6 - Delegados Eleitos Ceará – Conferências Municipais por Região 

Fonte: (FEE-CE, 2013). 

A região metropolitana de Fortaleza que reúne a capital e outros 12 

municípios é a terceira mais populosa do Nordeste, segundo o IBGE, concentrava 

mais de 3.300.000 de habitantes, 39% da população do estado e 902.391 matrículas 

(SEDUC, 2014, p.17), na educação básica em 2013, correspondendo a 39% do total 

no estado. 

Na etapa nacional da CONAE 2014, 52% da delegação do Ceará foi 

composta por representantes da região metropolitana de Fortaleza. Algo 

desproporcional ao tamanho da população e o número de matrículas na educação 

básica. 

Por outro lado, as oito macrorregiões do estado e 52 municípios 

garantiram representação na etapa nacional da CONAE 2014. Do ponto de vista 

regional, a representação do estado estava distribuída por todas as regiões.              

O índice da delegação cearense que se declara militante de uma 

organização ou movimento social foi expressivo. O papel da participação social na 

composição da delegação cearense evidencia uma tendência de ampliação da sua 

representatividade por meio da articulação de discursos e agenda política 

estruturada através das organizações. 

A participação social tende a qualificar a deliberação que compõe a 

participação popular nas conferências de educação. Grande parte dos temas 

debatidos e deliberados exigem acumulo de informações e debates acerca de 
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alguns dados, marco normativo, políticas educacionais e propostas oriundas das 

mobilizações e lutas dos movimentos da educação. 

Gráfico 7 - Delegados Eleitos Ceará – CONAE 2014 – Participação em Organizações 

Sociais 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Dentre os temas oriundos da agenda política construída nacionalmente 

pelas organizações e movimentos sociais da educação, podemos destacar, a luta 

pela elevação do financiamento da educação ao patamar de 10% do PIB; a definição 

do chamado Custo Aluno – Qualidade; a valorização dos profissionais da educação 

com piso e diretrizes nacionais de carreira; e a defesa da regulamentação da gestão 

democrática da educação nacional, dentre outros temas estratégicos.     

Nesse sentido, a presença de uma maioria expressiva de delegados, de 

todos os segmentos da educação, no patamar de 68%, engajada em alguma 

organização ou movimento social, tende a favorecer uma participação popular mais 

representativa de alguns discursos e pontos estratégicos da agenda política 

educacional do país.  

Alguns delegados participam de organizações nacionais como a 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a Central Única dos Trabalhadores, 

outros de âmbito local, como grêmios estudantis e associações profissionais. 

Consideramos que a participação social favorece a maximização da 

representatividade social da delegação, pois a experiência militante em 

organizações sociais tende a favorecer atuações e intervenções coletivas nas 

conferências. 

Além disso, qualifica estratégias políticas oriundas da sociedade em torno 

de temas relevantes na perspectiva da qualidade da educação. Na etapa nacional 
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da conferência de educação, a ação coletiva fortalece discursos e aglutina forças 

políticas na construção da referência social do direito à educação. 

A etapa nacional da CONAE é o momento para promover mobilizações, 

articulações políticas e explicitar contradições e disputas políticas existentes na 

sociedade, nos governos e nas instâncias de Estado.  

A construção da capacidade política da participação popular está 

diretamente relacionada com sua organização coletiva para ampliar a 

representatividade social das intervenções políticas.      

No caso da delegação do Ceará, aqueles que se declararam membros de 

organizações e movimentos sociais, expressam uma importante diversificação na 

representação de pelo menos 30 organizações e movimentos sociais.  

São movimentos e organizações como os sindicatos, as pastorais da 

igreja católica, os movimentos negro, quilombola, indígena e de mulheres, além 

daquelas organizações que representam as famílias dos estudantes. 

Os movimentos e organizações possuem as mais variadas matizes, 

muitos possuem militância específica no campo educacional, como os fóruns EJA e 

FEIC, além de organizações de gestores da educação e das famílias, 

respectivamente a UNDIME e o CAMPE.        

Quadro 12 - Distribuição dos delegados do Ceará em mov. org. da sociedade 

Org./Mov. Sociais Representantes Part. FEE-CE/FNE Nível de organização 

Mov. Sindical. 21 FEE-CE e FNE. Nacional. 

UNDIME. 02 FEE-CE e FNE. Nacional. 

Camp. Nac. Pelo Direito à Educação 03 FEE-CE e FNE. Nacional. 

FEIC. 03 FEE-CE e FNE. Estadual. 

CAMPE – Centro de Apoio a Mães 
de Eficiência. 

04 ----------------------- Estadual. 

Fórum EJA. 05 FEE-CE e FNE. Nacional. 

Pastorais ligadas a Igreja Católica. 04 ------------------------ Nacional. 

Partido Político. 02 ------------------------- Nacional. 

Mov. do Campo. 01 FEE-CE e FNE. Nacional. 

Grêmio Estudantil. 03 -------------------------- Local. 

Mov. Negro, Indígena e Quilombola. 04 FEE-CE e FNE. Nacional. 

Ass. Profissionais da Educação. 01 FEE-CE. Estadual. 

Mov. de Mulheres. 03 ------------------------ Estadual. 

Cons. Educação. 02 FEE-CE e FNE. Nacional. 

RESAB e RECID. 02 FEE-CE e FNE. Nacional. 

Meio Ambiente. 02 ----------------------- Estadual. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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No caso da delegação do Ceará, a grande maioria dos movimentos e 

organizações sociais que os delegados compõem são membros dos fóruns estadual 

e nacional de educação. 

A participação popular nas conferências está organicamente articulada 

com a participação social nos fóruns para quase 70% da delegação cearense na 

etapa nacional da CONAE 2014. 

O movimento sindical liderado pela CUT e a CNTE possui 1/3 dos 62 

representantes que se definem como militantes de organizações sociais. São 21 

representantes da direção da central sindical e de seus sindicatos filiados, 

trabalhadores em educação, servidores públicos municipais e trabalhadores e 

trabalhadoras rurais.  

O movimento sindical atuou em praticamente todas as conferências 

municipais de educação do Ceará, seja através de suas representações no FEE ou 

representando os segmentos dos profissionais da educação e das famílias nas 

atividades.  

O movimento sindical cutista atua nos fóruns nacional e estadual de 

educação, portanto participou da concepção, planejamento, organização e 

coordenação das conferências de educação. Atuou nos debates, deliberações e 

elegeu delegados nas conferências municipais e estadual de educação do Ceará.   

Nas conferências municipais foram milhares de militantes participando 

dos debates e deliberações, na COEE 2013, os 21 delegados eleitos que se 

declaram vinculados aos movimentos sindicais são ligados aos sindicatos filiados a 

CUT-CE. 

Para além da marcante presença do movimento sindical na delegação do 

Ceará, outros 12 movimentos e organizações sociais que compõem o FEE possuem 

representantes eleitos na delegação do Ceará.  

Tais representações ampliam o leque temático e de agenda política com 

potencial de representatividade social por parte dos delegados, dentre os quais 

destaque-se a pauta da alfabetização de jovens e adultos, educação infantil, 

educação do campo, indígena e quilombola. 

Além de temas mais gerais e transversais da política educacional como o 

financiamento da educação, o regime de colaboração federativa e a definição dos 
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referenciais mínimos da qualidade da educação. São temas defendidos por 

praticamente todos os movimentos representados na delegação do Ceará. 

Por fim, outro indicador considerado na presente tese para debater a 

representatividade social e a legitimidade democrática da participação popular nas 

conferências de educação foi a existência de fóruns de educação nos municípios de 

origem dos delegados. 

Gráfico 8 - Delegados Eleitos Ceará – CONAE 2014 – Municípios com Fórum de Educação 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A existência formal, prevista em portaria normativa do poder executivo, de 

fóruns municipais de educação nas cidades cearenses era uma realidade para 64% 

dos municípios, totalizando 117. No entanto, apenas 23 cidades declaram que seus 

fóruns locais funcionam regularmente, correspondendo a 20% do total. (SEDUC, 

2015, p.17). 

A atuação dos fóruns de educação é estratégica para a estruturação e 

perenidade da participação social no âmbito do fortalecimento da participação 

popular nas conferências de educação e das mobilizações, debates e intervenções 

coletivas da sociedade no ciclo do planejamento educacional expresso nos planos 

de educação. 

É papel dos fóruns monitorar continuamente a política educacional, seja 

na tramitação legislativa de projetos de lei da educação no parlamento, nas políticas 

e programas educacionais governamentais ou na coordenação e realização das 

conferências de educação.       
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Para quase 60% da delegação cearense presente na etapa nacional da 

CONAE (2014, p.24), a existência de fóruns municipais de educação é uma 

realidade. Algo que pode favorecer a continuidade dos processos de mobilização e 

participação social e popular através das atividades inerentes as conferências e 

fóruns de educação.  

O grande desafio imediato para os fóruns é garantir seu funcionamento, 

com apoio institucional dos governos e autonomia para atuar segundo seu regimento 

interno.  

A finalização da etapa nacional da segunda edição da CONAE, inicia um 

novo ciclo de desafios para a construção da referência social da educação no país. 

Os debates e deliberações carecem de continuidade no seio da sociedade e 

efetividade por parte dos governos e parlamentos no âmbito do Estado. 

A existência e funcionamento regular de fóruns municipais de educação é 

estratégica para a perenidade das iniciativas em curso, com foco na ampliação da 

representatividade social da participação política dos cidadãos. 

A participação promove a atuação coletiva, assim como a atuação 
individual – importante porque a ação coletiva através dos 
movimentos sociais e políticos tem sido, frequentemente, um motor 
de progresso em questões centrais do desenvolvimento humano: 
proteção do ambiente, promoção da igualdade entre os sexos, 
encorajamento dos direitos humanos. A liberdade política habilita as 
pessoas a reivindicarem os seus direitos económicos e sociais, ao 
passo que a educação faz aumentar a sua capacidade para 
reivindicar políticas económicas e sociais que respondam as suas 
prioridades. (PNUD, 2002, p. 53). 

A combinação da participação política nos fóruns e nas conferências de 

educação, pode favorecer o fortalecimento integrado da participação política social e 

popular. Essa perspectiva está presente na realidade da maioria da delegação 

cearense eleita para a etapa nacional da CONAE 2014. 

A maioria dos delegados estava inserida em algum movimento ou 

organização da sociedade e a existência de fóruns municipais de educação é uma 

realidade para os mesmos. A participação popular na conferência pode ser 

consolidada pela organização perene da participação social.  

O papel dos delegados eleitos para a etapa nacional da CONAE 2014, 

pode ser estratégico por vislumbrar um potencial de agregação da participação 

social organizada com a participação popular. Uma dinâmica focada na ampliação 
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da representatividade social dos debates, mobilizações e intervenções coletivas na 

política educacional local e nacional. 

No debate sobre a representatividade social da participação popular na 

etapa nacional da CONAE, outros dois indicadores qualitativos foram considerados 

no nosso estudo.  

O primeiro foi definido a partir da proposição de uma questão sobre a 

compreensão dos delegados acerca dos sentidos da sua participação nas 

conferências e suas opções no contexto dos debates e deliberações dentre os sete 

eixos elencados. As opções explicitadas foram consideradas como elementos 

qualificadores da representação exercida pela delegação. 

Ao estabelecer tais escolhas, os delegados definem o tema e o bloco de 

questões que desejam priorizar no exercício da sua deliberação, com isso 

evidenciam suas opções sobre a agenda política, as pautas de mobilização, 

discursos e setores da sociedade que desejam representar e intervir individual e 

coletivamente. 

Na programação da etapa Nacional da CONAE 2014, os delegados 

deveriam optar pela participação nos debates e deliberações das plenárias de eixo. 

Tais opções demonstram interesses e motivações sobre os conteúdos dos eixos e 

suas respectivas definições deliberativas.  

As emendas aprovadas com percentual superior a 50% nas plenárias de 

eixo foram imediatamente incorporadas ao documento – final da conferência. A 

regra prevista no regimento interno da conferência nacional, indica o papel 

estratégico das opções dos delegados para a participação nas plenárias de eixo. 

A programação da conferência, na sua etapa nacional, exige que os 

delegados estabeleçam escolhas estratégicas para as deliberações. Dentre os sete 

eixos do documento-base, as plenárias de eixo ocorrem simultaneamente, exigindo 

a escolha por alguns temas e eixos em detrimento de outros. 

A definição das opções temáticas dos delegados do Ceará na CONAE 

2014, esclarecem um pouco das suas prioridades participativas, naquilo que 

desejam representar socialmente a partir da sua condição de delegado eleito para 

tal fim.  

Os eixos temáticos comportam diversos temas e questões da agenda 

política nacional em matéria educacional. As opções dos delegados vinculam-se a 
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diferentes variáveis individuais e coletivas que compõem sua condição de 

representantes e cidadãos. 

No presente estudo, nosso objetivo foi perceber as opções coletivas da 

delegação do Ceará e identificar diante de tais escolhas a representatividade 

temática do coletivo na construção da referência social da política educacional do 

país.            

Quadro 13 - Distribuição da delegação do Ceará por eixo temático na CONAE 2014. 

Debate sobre os eixos do Documento – Referência: Quantitativo: Percentual: 

I – O PNE e o SNE: Organização e Regulação. 12 7,5% 

II – Educação e Diversidade. 31 19,5% 

III – Educação, Trabalho e Desenv. Sustentável. 16 10% 

IV – Qualidade da Educação.  22 13,8% 

V – Gestão Democrática, Part. Popular e Cont. Social 15 9,5% 

VI – Valorização dos Profissionais da Educação. 40 25,2% 

VII – Financiamento da Educação.  23 14,5% 

Total 159 100% 

Fonte: dados da pesquisa. 

Os delegados do Ceará declararam suas opções, recebendo a 

oportunidade de escolher mais de um eixo temático, algo possível pela programação 

da etapa nacional da CONAE 2014.  

Os mesmos tiveram a oportunidade de debater em colóquios específicos 

e deliberar em plenárias de eixo questões em mais de um eixo, observando sua 

adequação na programação e escolhas prévias no ato da inscrição prévia on-line. 

Na delegação cearense, os dois eixos com maiores adesões foram 

respectivamente o VI e o II. Ambos com forte apelo direto de todos os segmentos da 

educação, no caso do eixo II e principalmente dos profissionais da educação no eixo 

VI. 

No âmbito da construção da referência social da educação, as questões 

tratadas nos dois eixos são aquelas que mais mobilizam os movimentos social e 

sindical.  

O eixo VI por considerar a centralidade da valorização profissional na 

garantia da qualidade da educação. A grande maioria da delegação cearense, 

formada por profissionais da educação, gestores e professores, evidencia que os 

mesmos compreendem in loco a importância dos debates que visam avanços numa 

política de Estado para a valorização dos profissionais.     
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O eixo II por tratar da ampliação da capacidade inclusiva do direito à 

educação, considerando questões que afligem diretamente no cotidiano das escolas 

todos os segmentos da educação. São temas vinculados aos direitos humanos, as 

relações étnico-raciais, a educação do campo, a diversidade religiosa, a 

infraestrutura das escolas e a formação dos profissionais para incluir e reconhecer o 

direito à educação de um amplo contingente de cidadãos.   

Os outros dois eixos mais escolhidos pela delegação, tem relação direta 

com os primeiros, foram respectivamente os debates e deliberações sobre o 

financiamento e a qualidade da educação nacional. 

Ambos propostos como verdadeiras sínteses de todos os outros, pois 

interferem diretamente no andamento das expectativas, propostas e garantias 

almejadas em todos os eixos, nas suas diversas questões debatidas.  

No caso do Ceará, os debates sobre qualidade e, principalmente o 

financiamento, adquiriram desde as conferências municipais de educação, uma 

singularidade no contexto regional do estado. Inúmeras emendas destacaram a 

importância da superação das desigualdades regionais existentes no país.   

O foco no papel da União em tal empreitada foi destacado, tanto na 

ampliação do financiamento sob olhar específico para as regiões com indicadores 

sociais mais precários, como na garantia de referenciais mínimos de qualidade 

nacional da educação definidos em legislação federal.                     

Por fim, além das opções de debate dentre os eixos temáticos propostos 

para as conferências de educação, a presente tese buscou analisar a compreensão 

da própria delegação eleita no Ceará sobre sua participação nas etapas da CONAE 

2014.  

Vale salientar que os delegados eleitos para a etapa nacional 

participaram das etapas municipais e estadual, além de conferências livres no 

Ceará. Muitos delegados atuaram nos fóruns de educação na concepção, 

organização e coordenação das conferências. 

Nesse sentido, grande parte da delegação eleita teve a oportunidade de 

participar de toda a experiência das conferências no estado, compreendendo seus 

limites e possibilidades. Perguntamos aos delegados como os mesmos 

consideraram sua própria participação na CONAE, compreendendo o caráter e o 

papel que as conferências devem ocupar na construção da política educacional 

nacional. 
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A delegação tinha a possibilidade de optar por mais de uma resposta, 

considerando as muitas dimensões possíveis para a compreensão da sua 

participação, a partir de questões como a crença na capacidade política da CONAE 

para incidir de forma decisiva na política educacional do país.     

Quadro 14 - Avaliação da delegação sobre sua participação na CONAE. 

Como considera sua participação na CONAE? Quant.: Percentual: 

Muito importante – A CONAE deve definir os rumos da política 
educacional no país. 

74 48% 

Interessante pelo aprendizado que posso adquirir nos debates propostos. 23 15% 

Relativamente importante – Existem outros espaços de decisão mais 
importantes que a CONAE. 

05 3,2% 

Importante – Contribui para a mobilização social e diálogo com outros 
espaços de decisão como o Congresso Nacional.  

52 33,8% 

Irrelevante – A CONAE é um espaço incapaz de efetivar suas decisões. 00 00% 

Total 154 100% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

As questões suscitadas no instrumental da pesquisa consideraram três 

dimensões básicas inerentes a capacidade política das conferências de educação.  

A primeira dimensão é aquela da cultura política democrática, ou seja, a 

crença política no poder de decisão da CONAE como processo de mobilização e 

participação popular desde o âmbito local até a etapa nacional.  

A segunda dimensão é a pedagógica, considerando o potencial de 

aprendizagem que a participação política e os debates propostos na CONAE podem 

proporcionar.  

A terceira dimensão é a percepção da delegação sobre o papel da 

CONAE no conjunto de relações institucionais que compõe a política educacional na 

democracia e no Estado brasileiro. 

Na primeira dimensão, a percepção da delegação do Ceará evidencia 

uma significativa confiança no papel que as conferências de educação devem 

ocupar nas decisões da política educacional do país. Quase 50% das respostas da 

delegação expressam tal confiança na projeção do caráter decisivo da CONAE.    

Compreendemos que o acumulo de experiências da participação social e 

popular geram novas expectativas de direitos, mobilização e organização da 

sociedade para aprofundar a democracia no país.  
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É preciso ampliar a capacidade inclusiva da participação popular e 

difundir experiências de participação e deliberação popular na construção da 

referência social da educação nacional. 

A segunda dimensão foi percebida na sua especificidade do aprendizado 

proporcionado pela CONAE por 15% da delegação do Ceará. Embora o índice deva 

ser considerado em relação aos outros e a possível prioridade que os delegados 

deram para as respostas políticas sobre sua participação nas conferências de 

educação. 

A delegação do Ceará considerou a terceira dimensão das relações 

institucionais e democracia, como algo relevante para quase 40% dos participantes. 

A perspectiva do diálogo que as conferências de educação devem efetuar, como 

mecanismo democrático, precisa se fundamentar no aprofundamento das relações 

entre o Estado e a sociedade tomando como eixo central a cidadania ativa. 

A ampliação da representatividade social da participação popular e social 

nas conferências de educação deve estar no horizonte do seu fortalecimento 

institucional, na medida em que garante a legitimidade democrática das mesmas, 

através do diálogo com outras instâncias de Estado decisivas em matéria 

educacional, tais como os governos e parlamentos.        

A grande maioria da delegação do Ceará, mais de 80% das opções, 

considerou a relevância da CONAE, tanto pelo papel que as conferências podem 

cumprir na inserção da participação política da sociedade através da mobilização 

social e do diálogo institucional, quanto pela expectativa dos delegados sobre o 

potencial das conferências na definição da política educacional do país. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na presente tese, buscamos compreender a experiência nacionalmente 

articulada dos fóruns, conferências e planos de educação, na perspectiva da sua 

projeção institucional à luz de demandas sociais, com seus limites e possibilidades, 

para a efetivação da construção de uma definição para a referência social na política 

nacional de educação.  

Assumimos que o ponto de partida para tal construção, aflora nos debates 

oriundos de movimentos organizados da sociedade que se articularam 

nacionalmente em iniciativas políticas, desde os anos 1980 e 1990, como as edições 

do Congressos Nacionais de Educação (CONED).  

Partimos do pressuposto de que uma perspectiva contra-hegemônica ao 

modelo neoliberal, predominante nos governos brasileiros principalmente nos anos 

1990, foi tecida no mesmo período nas iniciativas supracitadas. Compreendemos 

que um dos eixos políticos dessas iniciativas, foi a definição do direito a educação 

de qualidade sob referência social. 

No contexto em questão, pressupomos que esse debate no campo 

educacional deve ser vislumbrado no horizonte das mobilizações, pautas e lutas dos 

movimentos organizados da sociedade, principalmente ao definir a cidadania e os 

direitos como recurso estratégico que deveria ampliar a esfera pública no sentido, 

Era esta a questão: qual o contorno da esfera pública, para onde ela 
se amplia e como ela se amplia? Quando dizemos isso, estamos 
dizendo quais são as formas de participação e por que tal relação é 
feita exatamente pela participação, participação no sentido amplo, 
participação dentro da política. (CARDOSO, 2004, p. 88). 

Nesse debate, vinculado a concepção de Estado nos marcos da 

sociedade capitalista, pois o que se discute é cidadania e direitos, a perspectiva da 

construção de uma via democrática que proporcionasse a ampliação da participação 

social e popular na sua própria definição e ampliação, vem à tona com ênfase nas 

pautas dos movimentos e organizações sociais.     

No caso do direito à educação, uma concepção de gestão democrática, 

fundamentada pelo pressuposto de uma contínua participação política da sociedade, 

através de instâncias como os fóruns e as conferências de educação, foi pautada 
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por diversos movimentos organizados da sociedade civil, como elemento estratégico 

no cômputo da cidadania, para além de sua mercantilização e privatização.  

Na presente tese assumimos a perspectiva de que a experiência 

articulada dos fóruns, conferências e planos de educação, concebidos numa 

concepção sistêmica do direito à educação, é fruto do acúmulo de lutas, debates, 

pautas e mobilizações de movimentos organizados da sociedade e dos cidadãos 

portadores do direito.  

Foram iniciativas que convergiram para um esforço de construção contra-

hegemônico e construíram uma agenda política que visava, dentre outras coisas, 

pautar a ampliação da capacidade política da sociedade para direcionar e decidir 

sobre as políticas educacionais e a própria concepção do direito. 

Com isso, a perspectiva do planejamento educacional como política de 

Estado, foi compreendida como objeto de disputa nos marcos do capitalismo 

hegemônico. A sociedade civil e a sociedade política estão embrenhadas numa 

unidade que pode revelar um processo de socialização da política e, ao mesmo 

tempo a ampliação do seu caráter popular através da potencialização das 

mobilizações das massas.       

Nessa política de Estado, a unidade nacional sobre temas estratégicos, 

sob a égide da ampliação da participação social e popular, desde sua concepção até 

a execução por meio de políticas públicas governamentais, compõe o bojo das 

proposições oriundas do acúmulo dos debates no seio da sociedade brasileira. 

Os planos de educação são tema estratégico para diversos movimentos 

organizados da sociedade que militam no campo educacional. Nos debates que 

culminaram com a aprovação do primeiro PNE, em janeiro de 2001, foram 

apresentadas duas proposições, dois projetos, o primeiro oriundo do segundo 

governo Fernando Henrique Cardoso (1999-2002) e o segundo da sociedade civil 

denominado “PNE – proposta da sociedade brasileira”. 

A segunda proposta foi fruto de um debate nacional coordenado pelo 

Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, desde as duas primeiras edições do 

CONED, entre os anos de 1996 e 1997, que aprova uma proposta de PNE e 

encaminha ao Congresso Nacional.  

Depois de uma longa tramitação legislativa, o projeto aprovado foi aquele 

predominantemente governamental que sob hegemonia neoliberal, veta a meta de 
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financiamento, transformando o primeiro PNE em uma carta de intenções sem 

efetividade. 

Nos marcos do capitalismo, onde se propõe ideologicamente uma 

separação entre o econômico e o político no seio do Estado, a decisão político-

presidencial de vetar a meta de financiamento no primeiro PNE, golpeou 

mortalmente diversas expectativas e anseios da militância social sobre a ampliação 

e qualificação do direito à educação no país.  

Os debates em torno da concepção e aprovação em lei dos planos de 

educação se constituíram em objeto de disputa de hegemonia, pois as concepções 

dos planos devem definir uma agenda política de Estado, com concepções, 

princípios, metas e estratégias.  

O planejamento decenal deve evidenciar o nível de compromisso estatal e 

governamental com a educação pública, como direito com qualidade socialmente 

referenciada, ao vislumbrar a determinação de elementos centrais vinculados a 

concepção das políticas públicas governamentais e aos níveis de financiamento e 

responsabilidades federativas.                     

É nessa perspectiva que o atual Plano Nacional de Educação – PNE 

(2014-2024) – sancionado pela presidência da república em 25 de junho de 2014, 

como Lei Federal N° 13.005/2014, após longo período de tramitação legislativa no 

Congresso Nacional, entre os anos de 2010 e 2014, tornou-se o eixo político da 

experiência objeto de estudo na presente tese. 

A dimensão da gestão democrática da educação nacional, preconizada 

no artigo 206 da Constituição Federal, foi o fundamento do processo de definição 

política do novo PNE, a construção do que se pode definir como referência social na 

política nacional de educação, desde as iniciativas em estudo. 

A pauta da construção da referência social do direito à educação de 

qualidade foi historicamente defendida por diversos movimentos organizados da 

sociedade, principalmente desde meados dos anos 1970 e 1980, quando as lutas 

pela chamada redemocratização do país se avolumavam na medida dos avanços na 

capacidade de organização da sociedade civil. 

A própria inserção do princípio da gestão democrática da educação, na 

nossa carta magna de 1988, foi fruto das demandas dos movimentos organizados 

da sociedade e da mobilização popular ante os temas inerentes a definição 

constitucional do Estado democrático de direito no país. 
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São iniciativas e experiências que se inserem numa perspectiva do que 

se pode definir como ampliação do cânone democrático para além das concepções 

hegemônicas de democracia.   

Algo que nos leva a necessidade de compreender a singularidade 

histórica de regiões do globo, como a América Latina, onde se percebe a ocorrência 

de uma “reinvenção da democracia participativa nos países do Sul está intimamente 

ligada aos recentes processos de democratização pelos quais passaram esses 

países.” (AVRITZER; SANTOS, 2002, p. 55). 

Nesse sentido, consideramos que é preciso identificar o que Santos 

(2010) define como reinvenção solidária e participativa do Estado, numa disputa de 

hegemonia, em termos gramscianos, inerente a própria definição da democracia na 

região. Vale ressaltar que, 

 

Estes processos tendem a ser objeto de intensa disputa política. 
Como vimos antes, as sociedades capitalistas, sobretudo nos países 
centrais, consolidaram uma concepção hegemônica de democracia, 
a concepção da democracia liberal com a qual procuram estabilizar a 
tensão controlada entre democracia e capitalismo. Essa estabilização 
ocorreu por duas vias: pela prioridade conferida à acumulação de 
capital em relação à redistribuição social e pela limitação da 
participação cidadã, tanto individual como coletiva, com o objetivo de 
não “sobrecarregar” demais o regime democrático com demandas 
sociais que pudessem colocar em perigo a prioridade da acumulação 
sobre a redistribuição. (AVRITZER; SANTOS, 2002, p. 59). 

         

No início do século XXI, os governos brasileiros capitaneados pelos 

presidentes Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2014), assumiram a responsabilidade 

de induzir desde o Ministério da Educação – MEC, a construção de mecanismos 

institucionais que viabilizassem o diálogo com a sociedade sobre algumas definições 

vinculadas a política nacional de educação.  

A construção de conferências, fóruns e planos de educação, 

nacionalmente articulados, numa concepção democrática que vislumbra um Sistema 

Nacional de Educação – SNE, tornou-se o elemento central no debate sobre a 

efetividade do direito a educação sob o prisma da participação social e popular.  

É nesse sentido que a referência social se projeta na presente tese, a 

partir de uma dinâmica nacional de mobilização, organização e intervenção pública 

contínua de governos, casas legislativas, movimentos organizados da sociedade 

civil e cidadãos, com foco no monitoramento e intervenções públicas na política 
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nacional de educação, concebendo aquilo que deve ser o direito à educação de 

qualidade. 

Na busca de argumentos que nos permitissem compreender os limites e 

as possibilidades da experiência objeto de estudo, buscamos inicialmente identificar 

o que se pode definir como o desenho institucional proposto por iniciativa 

governamental, desde o MEC.  

Consideramos que a proposta de governo assumiu parcela significativa 

do acúmulo de debates, mobilizações e proposições de movimentos organizados da 

sociedade, ao pautar nas últimas décadas a defesa da gestão democrática e o 

direito à educação socialmente referenciado. 

O primeiro passo foi perceber numa perspectiva da relação Estado e 

sociedade, nos marcos do capitalismo, no âmbito do chamado Estado democrático 

de direito, a projeção institucional da iniciativa de construção da referência social da 

política educacional.  

Um ponto essencial assumido como pressuposto, foi a dimensão da 

participação política de movimentos organizados da sociedade civil e direta dos 

cidadãos em mobilizações, debates, eleições, deliberações, dentre outras 

intervenções públicas que convergiram para a política educacional desde a 

experiência em estudo.                 

No estudo sobre a projeção institucional sob a égide de demandas 

sociais, foi considerada inicialmente a perspectiva do princípio da unidade federativa 

na definição dos fóruns, conferências e planos de educação. Com isso, a concepção 

do SNE articulada ao PNE, como preconiza o artigo 214 da CF, tornou-se 

estratégica. 

Nas propostas o “fio condutor” do desenho institucional é sua concepção 

sistêmica, ou seja, articulada nacionalmente para garantir unidade nos debates, 

mobilizações e intervenções públicas que culminassem na maximização da 

efetividade da participação social e popular. 

O SNE apareceu como o grande tema desse debate, numa perspectiva 

da definição de iniciativas vinculadas a gestão democrática inserida nas suas 

estruturas, compreendendo fundamentalmente a instituição e fortalecimento de 

espaços de negociação, de participação e de acompanhamento social. 
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Nas propostas, os fóruns e as conferências de educação, aparecem como 

instâncias fundamentais para garantir uma contínua participação política dos 

cidadãos e de movimentos organizados da sociedade civil. 

A regulamentação do artigo 23 da CF. foi destacada como elemento 

central no debate, pois deve normatizar o funcionamento de instâncias como 

aquelas participativas que devem compor a gestão democrática do sistema. 

Nesse sentido, a agenda constituída desde o PNE, Lei Federal N° 

13.005/2014, exige a consolidação desse desenho institucional em suas metas e 

estratégias. As duas primeiras edições das conferências de educação debateram 

seus temas precípuos, antes, durante a tramitação e depois da aprovação do plano 

em lei. 

O PNE afirmou no seu marco normativo o FNE e a CONAE como espaços 

públicos de construção coletiva, participação e deliberação, que visam garantir a 

gestão democrática desde as escolas até os sistemas de ensino.  

Segundo a legislação, o Estado passa a reconhecer e busca ampliar sua 

representatividade e participação social por meio dos fóruns, para garantir 

continuidade no diálogo e monitoramento da política nacional de educação. Ao 

mesmo tempo insere a participação popular, direta dos cidadãos, por meio de 

conferências que aglutinam delegações desde o âmbito municipal e escolar, para 

deliberar sobre propostas que devem compor a política nacional de educação. 

Com isso, as estratégias de mobilização, organização e intervenção na 

esfera pública da participação social e popular, tornam-se cruciais para efetivar um 

processo de disputa na sociedade política nos marcos do capitalismo. Os níveis de 

reconhecimento estatal variam de acordo com o aprofundamento das estratégias de 

participação.   

Nesse sentido, no âmbito do desenho institucional e considerando o papel 

estratégico das demandas sociais, oriundas de militância histórica no campo 

educacional, o SNE, o PNE, o FNE e a CONAE se consolidam como quatro eixos de 

uma totalidade, projetada como unidade nacional federativa, ao vislumbrar uma 

perspectiva contra-hegemônica da educação como direito de qualidade sob 

referência social. 

Essa projeção institucional parece considerar o que Santos (2010, p.09) 

define como Estado-novíssimo-movimento-social que orienta a luta política num 

“exercício de reciprocidade concreta” e visa que o “poder seja efectivamente 
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transformado em autoridade partilhada”, com uma “articulação virtuosa entre a lógica 

da reciprocidade própria do princípio da comunidade e a lógica da cidadania própria 

do princípio do Estado. ”  (SANTOS, 2010, p. 368-369). 

Os fóruns e as conferências de educação são definidos institucionalmente 

como espaços públicos que devem de alguma forma efetivar “o poder como 

autoridade partilhada”. Cada um vinculado predominantemente a participação social 

de movimentos organizados da sociedade civil, no caso dos fóruns; e no caso das 

conferências, a participação popular dos cidadãos portadores do direito a educação 

que compõem a comunidade escolar nas escolas de todo o país.                            

A perspectiva da participação e da representatividade social do FNE na 

construção da referência social na política nacional de educação, foi objeto de 

estudo sob o prisma de quatro dimensões inerentes a sua projeção institucional.  

A primeira dimensão trata das suas atribuições previstas em regimento 

interno. Com destaque para o fortalecimento de sua capacidade organizativa através 

do acompanhamento da instituição e funcionamento dos fóruns locais de forma 

sistêmica; as relações institucionais no âmbito da política educacional, 

acompanhando projetos legislativos no parlamento e as políticas públicas 

governamentais; e a garantia da participação popular por meio da organização das 

conferências de educação e acompanhamento da efetividade de suas deliberações.       

A segunda dimensão, está vinculada a sua composição plural que amplia 

sua representatividade a partir das diversas organizações sociais e instâncias de 

Estado que o compõe. O fórum reúne Estado e sociedade civil com foco no 

fortalecimento da participação social para referenciar as políticas de educação. Nele 

existem diversos tipos de organizações, com formas de mobilização, história de lutas 

e pautas distintas, unificados na defesa da construção de uma agenda política que 

gira em torno da defesa da construção da referência social em matéria educacional.       

A terceira dimensão, expressa a definição das diversas pautas e agendas 

dos movimentos organizados da sociedade e dos governos com capilaridade 

nacional que ampliam a representatividade social dos fóruns. São diversos temas 

vinculados a valorização dos trabalhadores em educação, aos níveis e formas de 

financiamento, ao currículo, a gestão democrática, ao acesso e permanência dos 

estudantes nas escolas e universidades, dentre outros que compõe o vasto leque de 

debates inerentes a educação.    
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Por fim, a quarta dimensão do FNE, trata do seu potencial de intervenção 

no debate público sobre a política educacional. As notas públicas e as mobilizações 

desde as diversas entidades que o compõem, continuem dois importantes 

mecanismos de intervenção no debate público, garantindo visibilidade, unidade e 

pressão social para algumas questões estratégicas.   

Na análise do desenho institucional, foi considerada ainda, a projeção da 

participação popular e social nas edições da CONAE, ao carregar consigo três 

dimensões essenciais para a construção da referência social da política nacional de 

educação.  

A primeira dimensão é o caráter processual das conferências, ou seja, 

desde sua primeira edição, existiu uma preocupação com a continuidade das 

edições e sua capilaridade, desde as conferências municipais, distrital e estaduais. 

Existe uma agenda constituída para a construção de cada conferência, iniciada por 

elementos como a definição de um documento – referência, as regras eleitorais para 

a composição das delegações em cada etapa e o cronograma de conferências 

locais e temáticas.  

Após a realização de cada edição foi explicitada a necessidade da 

continuidade do monitoramento social, desde os fóruns de educação, tanto para 

realizar a edição seguinte, quanto para acompanhar a efetividade das deliberações 

inseridas no documento final da conferência.     

A segunda dimensão, considera a eleição de delegados/as e sua 

capacidade inclusiva no âmbito da participação popular proposta para as 

conferências. Desde as conferências municipais, existem processos eleitorais que 

definem a composição de delegações para as etapas seguintes, estes são 

compostos exclusivamente por representantes dos segmentos da educação, no 

caso, gestores, trabalhadores em educação, estudantes e suas famílias. 

A projeção da participação popular e sua respectiva capacidade inclusiva, 

considerando a mobilização e intervenção política da maioria dos cidadãos 

portadores do direito a educação, foi avaliada através do perfil dos eleitos em suas 

respectivas delegações.  

A capacidade política das conferências está diretamente relacionada a 

esse elemento eleitoral que deve priorizar a representatividade das maiorias, 

expressa principalmente nos segmentos dos estudantes e suas famílias e dos 

trabalhadores em educação.        
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Para finalizar, na terceira dimensão das conferências, surge a projeção 

dos debates, a construção de propostas e as deliberações que evidenciam 

prioridades, demandas e pautas de luta, oriundas da participação social e popular 

inerente as atividades.  

Essa dimensão revela a capacidade política de decisão das conferências, 

via deliberações, novas propostas definem um documento final que deve substanciar 

a participação e dar continuidade ao processo inerente a agenda da política nacional 

de educação.  

A partir dos pressupostos, debates, projeções e dimensões, evidenciadas 

no desenho institucional da existência articulada dos fóruns, conferências e planos 

de educação, passamos para a análise da experiência local do fórum e conferência 

de educação do estado do Ceará, entre os anos de 2011 e 2014. 

Consideramos que é preciso avaliar a construção de experiências 

realmente existentes para perceber os limites e as possibilidades das iniciativas em 

curso. A partir das determinações e contradições estabelecidas, vislumbrar o 

alcance das propostas de construção da referência social na política nacional de 

educação.  

No caso do Fórum Estadual de Educação do Ceará - FEE, definimos o 

estudo da sua experiência, ao considerar três elementos estratégicos: a sua 

constituição política no âmbito do FNE; sua composição como elemento 

determinante da representatividade social; e sua agenda política e atribuições.     

A instituição do FEE no âmbito da definição do FNE, evidencia o papel da 

articulação nacional e sistêmica dos fóruns locais. O alcance político da experiência 

local dos fóruns deve ser compreendido a partir da sua existência no âmbito da 

concepção do SNE e das iniciativas desencadeadas pelo governo federal para 

mobilizar os demais entes federados em torno da proposta de criação dos fóruns. 

Nesse sentido, o FEE foi formalmente instituído e manteve sua atuação 

integrada a agenda construída pelo FNE. Sua composição, cronograma de 

atividades e agenda política passaram por definições nacionais que permearam sua 

experiência local.           

No caso da composição do fórum estadual, grande parte dos órgãos, 

organizações e movimentos sociais possuíam representação local e nacional. As 

diversas representações definiram um potencial político expresso na pluralidade de 

discursos, pautas, organização e mobilizações que legitimam a participação social.    
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No FEE as diversas representações de estudantes, trabalhadores em 

educação, gestores, setor privado, setores organizados no campo da pesquisa 

acadêmica e universidades, além de movimentos sociais das mais variadas matizes, 

favoreceram uma rica experiência na perspectiva da construção de sua atuação. 

Vale salientar que dentre as 61 representações existentes no fórum 

estadual entre os anos de 2011 e 2014, nas suas atividades cotidianas, tais como as 

reuniões ordinárias, apenas 42,6% possuíam frequência e participação superior a 

50%, por outro lado, 44,2% das representações possuíam participação inferior a 

30% de frequência, em alguns casos a atuação foi nula. Entre 30% e 50% de 

frequência reunia um grupo de 13,1% das representações do fórum. 

Nos debates incluídos na pauta das reuniões ordinárias e seminários de 

formação sobre a identidade dos fóruns, uma das questões mais suscitadas foi 

exatamente o potencial de sua representatividade social e política ante o elevado 

índice de membros com participação inferior a 30%. 

Nesse sentido, se estabelece uma contradição entre o potencial 

estratégico de representatividade social e política que os diversos órgãos públicos, 

organizações e movimento sociais possuem e a efetiva participação na construção 

do FEE no estado do Ceará. 

No entanto, as 34 representações com participação superior a 30% de 

frequência, sendo 26 superior a 50%, nas suas atividades cotidianas, possuíam 

capacidade política e organizativa substancial, com capilaridade estadual, 

capacidade de mobilização e articulação social e institucional.  

Esse foi o caso do movimento sindical dos trabalhadores, capitaneado 

pela CUT; dos movimentos sociais articulados pela Campanha Nacional pelo Direito 

à Educação; do setor privado que atua na educação; e dos governos/gestores e 

órgãos públicos do Estado com destaque para a SEDUC, Assembleia Legislativa do 

Estado do Ceará, Conselho Estadual de Educação e a UNDIME. 

Do ponto de vista da sua composição, apesar da baixa frequência de 

parcela substancial das representações que o compõem, o FEE conseguiu efetivar 

uma importante experiência política. Vale ressaltar as contradições evidenciadas nos 

seus debates internos, principalmente nas formas e níveis de articulação com os 

governos, casas legislativas e movimentos organizados da sociedade. 
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A partir do referencial da sua composição e considerando a agenda 

política nacional do FNE e a perspectiva de construção democrática do SNE, o 

fórum estadual estabeleceu sua agenda de atividades, debates e mobilizações. 

A perspectiva da inclusão da sociedade no debate político educacional foi 

considerada, o que se percebeu é que as representações com participação mais 

efetiva no FEE, possuíam características importantes que revelam seu potencial de 

mobilização e inclusão da sociedade nos debates e intervenções públicas. 

No âmbito estatal, a SEDUC possui mais de 500 escolas e 20 

coordenadorias regionais da rede estadual, em todas as regiões do estado; a 

UNDIME articula os secretários municipais e suas respectivas redes municipais de 

educação; a AL-CE possui além de parlamentares eleitos com votação em todo o 

estado, uma importante rede de comunicação com rádio, canal de TV e uma 

estrutura educacional na Universidade do Parlamento. 

No âmbito dos movimentos organizados da sociedade, os sindicatos dos 

trabalhadores articulados pela CUT, possuem quase 300 entidades no estado, a 

maioria de base municipal de servidores públicos e trabalhadores na agricultura 

familiar, além de um sindicato de base estadual da educação, são capazes de 

mobilizações e difusão de debates em todas as regiões do estado; a Campanha 

Nacional pelo Direito a Educação articula diversos movimentos sociais da educação, 

como os fóruns EJA e FEIC, além da própria UNDIME, são organizações com 

atuação e capazes de participar dos debates e mobilizações em todo o estado.                 

Na análise da atuação do FEE, entre os anos de 2011 e 2014, percebe-se 

de forma decisiva três vertentes básicas: primeiro a agenda política definida pelo 

PNE, desde sua tramitação no Congresso Nacional e, posteriormente, a partir da 

sua sanção em junho de 2014; segundo a concepção, organização, coordenação e 

monitoramento das conferências de educação, municipais e estadual; e terceiro as 

atividades estruturadas a partir de debates vinculados a construção da identidade, 

organização e atuação dos fóruns no estado. 

Com isso foram realizadas no período estudado: 23 reuniões, entre 

ordinárias e extraordinárias do fórum; 02 Conferências Livres que debateram a 

tramitação do PNE; 03 Encontros de Trabalho que trataram do PNE e da identidade 

e organização dos fóruns ante suas atribuições, regimento e pauta nacional do FNE; 

03 eleições da coordenação, marcadas pela alternância entre a representação 

governamental, na primeira eleição e as representações da sociedade civil, nas 
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outras duas eleições; e 01 Conferência Estadual de Educação, além da organização, 

coordenação e acompanhamento das conferências municipais que contemplaram 

183 dos 184 municípios do Ceará. 

O que se percebe em tal experiência, considerando as atividades e 

pautas políticas, é a importância da concepção do fórum como uma instância de 

articulação entre a participação social e algumas instâncias de Estado.  

A partir da discussão proposta até então, buscamos identificar alguns 

indicadores que pudessem revelar elementos e referenciais da capacidade inclusiva 

da participação popular, projetada na realização das conferências municipais e 

estadual de educação no estado do Ceará no ano de 2013.  

No caso cearense, os dados do Censo Escolar de 2013 (INEP, 2014), 

evidenciam que as conferências de educação, municipais e estadual corridas em 

2013, poderiam dialogar com um universo de estudantes que totalizava 2.327.240 

matrículas apenas na educação básica. 

É preciso considerar ainda as respectivas famílias dos estudantes, além 

dos gestores da educação e representações de centenas de movimentos sociais e 

sindicatos. Compreende-se ainda os 94.163 profissionais docentes da educação 

básica, lotados em 8.560 estabelecimentos de ensino, de acordo com os dados de 

2013 (SEDUC, 2013, p.23). 

No estado do Ceará, entre os meses de julho e agosto de 2013, 

ocorreram 159 conferências municipais e 12 intermunicipais, totalizando 171 

conferências locais, envolvendo 183 dos seus 184 municípios cearenses.  

As atividades contaram com aproximadamente 40.600 participantes, 

promoveram a eleição de delegados/as para as etapas subsequentes das 

conferências e as deliberações de propostas para emendar o documento referência 

da segunda edição da CONAE. Para a realização da COEE 2013, ocorreu a eleição 

de 950 delegados/as, sendo no mínimo 01 representante de cada segmento da 

educação por município. 

A conferência estadual, ocorrida entre os dias 19 e 21 de setembro na 

cidade de Fortaleza, reuniu 1.121 participantes, entre delegados eleitos nas 

conferências municipais e intermunicipais, delegados natos, delegados de indicação 

nacional e observadores.  

Na COEE, foram eleitos 104 representantes do Ceará, dentre os quatro 

segmentos da educação, foram indicados nacionalmente 22 delegados/as para a 
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etapa nacional da CONAE 2014. No total a delegação cearense contou com 126 

delegados/as, representando 4,8% do universo de 2.658 delegados/as da etapa 

nacional da segunda edição da CONAE.  

No Ceará, os delegados/as da COEE 2013, debateram o documento-base 

da conferência estadual composto pelo documento – referência da conferência 

nacional e as 2.523 emendas, distribuídas nos sete eixos do documento, oriundas 

das conferências municipais ocorridas no estado. 

Após as deliberações na conferência estadual, o seu documento – final 

contou com 479 propostas de emendas, dentre os sete eixos do documento 

nacional, para compor o documento-base da etapa nacional da CONAE 2014.    

Nosso estudo buscou analisar a realidade das conferências de educação, 

a partir de dois eixos estratégicos: primeiro o perfil das deliberações na COEE 2013 

aprovados como contribuição do estado do Ceará o debate nacional na CONAE 

2014; e segundo o perfil dos delegados eleitos para a etapa nacional da conferência.  

O levantamento das deliberações desde os sete eixos do documento 

referência elaborado pelo FNE, para os debates nas etapas locais da conferência 

nacional, revelaram prioridades, preocupações e perspectivas para a efetivação da 

educação como direito. Foram considerados desde os desafios enfrentados ante as 

diferentes realidades locais e suas projeções nacionais, por exemplo, na legislação e 

nas metas de financiamento da educação. 

Dentre os sete eixos do documento inicial, as 2.523 emendas 

evidenciaram o que podemos definir como um olhar diverso inerente a participação 

plural dos cidadãos oriundos de diversos municípios, níveis de escolaridade, faixa 

etária, dentre outros itens que demonstram a diversidade na participação que 

compõe as conferências. 

Nosso estudo demonstra que o foco central das deliberações foi a busca 

pela ampliação da qualidade da educação. No processo de definição da qualidade 

desde as deliberações, podemos identificar diversas questões no cômputo das 

preocupações dos participantes desde das emendas aprovadas.  

São preocupações vinculadas principalmente ao cotidiano das escolas, 

tais como sua infraestrutura, alimentação escolar, transporte escolar, acessibilidade 

nas escolas, formação inicial e continuada dos profissionais para lidar com as mais 

variadas demandas da comunidade escolar, fortalecimento de uma cultura política 
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voltada para a gestão democrática e controle social dos recursos da educação nos 

municípios, dentre outros.  

A capacidade inclusiva das escolas e o reconhecimento das diferenças, 

no que diz respeito aos direitos humanos, foram objeto prioritário em diversas 

emendas, não por acaso o eixo III do documento foi aquele com maior quantidade 

de propostas desde os municípios, com 18% do total. 

O ato de decidir através das deliberações é algo essencial para o 

fortalecimento da participação popular, pois empodera a mobilização e organização 

dos cidadãos ao buscar através da cidadania ativa a efetividade do Estado para 

garantir direitos (GREEN, 2009, p.89). 

Na experiência do FEE e das conferências locais do estado do Ceará em 

2013, as deliberações demonstram um processo de decisão com importante lastro 

social no cotidiano dos cidadãos portadores do direito.  

A análise das 2.523 propostas revela uma apropriação dos temas 

apresentados sob diversas leituras, desde questões que afligem diretamente os 

cidadãos. Consideramos que este processo precisa ser fortalecido para acumular 

musculatura política no empoderamento direto dos cidadãos para intervir no 

processo político continuamente e delinear o direito à educação de qualidade a partir 

das suas demandas, expectativas e anseios, enfim de uma referência social. 

Por fim, consideramos a análise do perfil dos delegados eleitos no Ceará 

para a etapa nacional da CONAE 2014. Na COEE 2013, foram 950 delegados 

eleitos nas conferências municipais de educação.  

Os gestores representaram 24,1% dos participantes com 229 delegados; 

os profissionais da educação foram 278, representando 29,2%; foram 220 

estudantes eleitos nos municípios, correspondendo a 23,2% do total; 191 

representantes das famílias, 20,2% do total; além de 32 conselheiros dos conselhos 

municipais e estadual de educação, 3,3% do total.  

Para a etapa nacional foram eleitos 104 delegados, dos quais apenas 91 

efetivaram sua participaram nas atividades. Foram 19 estudantes, 05 representantes 

das famílias, 09 conselheiros dos conselhos de educação, estadual e municipais, 28 

profissionais da educação e 30 gestores. 

O que se percebe imediatamente é uma composição desproporcional 

dentre os segmentos da educação. Os estudantes e suas famílias compuseram 
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juntos, pouco mais de 26% do total de delegados do Ceará, percentual inferior ao 

segmento dos gestores com maior número de representantes, no patamar de 33%.  

Consideramos que os indicadores revelam distorções importantes do 

ponto de vista da maximização da capacidade inclusiva da participação popular. 

Existem anomalias na comparação entre a representação da maioria da população 

portadora do direito à educação, identificada nos estudantes e suas e famílias, e os 

gestores que já compõem o debate político educacional no âmbito das estruturas 

governamentais.   

Os dados indicam que a maioria dos membros da delegação do Ceará é 

oriunda de uma parcela minoritária da população, com elevada escolaridade 

(graduação e pós-graduação) e renda superior a média estadual (superior a dois 

salários mínimo). Além do gênero e faixa etária, maioria de homens com idade 

superior a 30 anos.  

Compreendemos que é necessário aprimorar as inciativas de participação 

social e popular, aprofundar sua capacidade inclusiva para avançar numa dinâmica 

de mobilização e organização das maiorias, como método para garantir a construção 

da referência social do direito à educação de qualidade no país. 

A ampliação dos significados sociais e políticos de experiências como as 

dos fóruns e conferências de educação, deve estar diretamente relacionada ao 

aprofundamento do seu potencial de representatividade social dos debates, 

demandas e deliberações efetivadas, articulado ao aprimoramento dos mecanismos 

de mobilização e inclusão das maiorias portadoras do direito à educação. 

As iniciativas precisam adquirir substância no cotidiano da maioria dos 

cidadãos, possuir potencial para movimentar a opinião e a intervenção popular. A 

ampliação da participação popular está diretamente relacionada com a efetividade 

de políticas de Estado como o PNE, quanto maior o seu lastro político no seio da 

sociedade, mais ampliada será a definição da referência social na política 

educacional.  
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