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Só existirá uma democracia, no Brasil, no dia em que se 

montar no Brasil a máquina que prepara as democracias. 

Essa máquina é a da escola pública. 

Mas não a escola pública sem prédios, sem asseio, sem higiene e 

sem mestres devidamente preparados e, por conseguinte, sem 

eficiência e sem resultados. Não a escola pública mais ou 

menos abandonada, sem prestígio social, ferida em suas forças 

vivas de atuação moral e intelectual e existindo graças à 

penosa e quase única abnegação de seus modestos servidores. 

E sim a escola pública rica e eficiente, destinada a preparar o 

brasileiro para vencer e servir com eficiência dentro do país. 

Essa nova escola pública – menina dos olhos de todas as 

verdadeiras democracias – não poderá existir, no Brasil, 

se não mudarmos a nossa orientação a respeito dos 

orçamentos do ensino público. 

Precisamos – e por aí é que há de inferir a sinceridade pública 

dos homens brasileiros – precisamos constituir fundos para a 

instituição pública, que estejam não só ao abrigo das 

contingências orçamentárias normais, como também que 

permitam acréscimos sucessivos, independentemente das 

oscilações de critério político de nossos administradores. 

 

Anísio Teixeira 



 

 

RESUMO 

 
Esta dissertação trata do papel do Conselho Municipal de Educação da cidade do 
Recife – durante o quadriênio 2001/ 2004 – procurando verificar como uma 
experiência de gestão pública inovadora, tal como é o caso dos Conselhos, poderia 
estar contribuindo, ou não, para a ampliação do exercício do direito à educação e, 
portanto, para a democratização da sociedade. Dentre os pressupostos subjacentes 
ao nosso interesse em focalizar o CME do Recife está o fenômeno da participação 
da sociedade civil organizada na implementação das políticas públicas, isto face ao 
contexto mais amplo de mudanças que ocorreram na regulação das sociedades, 
desde as últimas décadas do século passado, levando ao aumento das exigências 
pela ampliação das políticas sociais destinadas ao atendimento das demandas 
crescentes derivadas do processo de exclusão social do povo brasileiro, em virtude 
das citadas mudanças. De modo mais específico, elegemos como objeto empírico o 
sentido da participação da sociedade civil no Conselho Municipal de Educação, 
buscando compreender a dinâmica de interlocução que ocorre entre os 
representantes das diversas entidades com suas bases buscando apreender em que 
medida o CME constitui-se num mecanismo de ampliação da esfera pública da 
educação no município. Para fazer face a esta compreensão é que o analisamos 
desde a sua origem, sua composição e dinâmica, com base no referencial teórico 
que discutiu a participação, considerando o papel do Estado numa perspectiva 
teórico crítica que tem como pressuposto a relativa autonomia que o Estado exerce 
na formulação e implementação das políticas públicas, sem perder de vista o 
contexto sócio econômico do país. 1) Duas questões de pesquisa nortearam a nossa 
investigação: “em que medida a ação do CME tem contribuído para ampliar a esfera 
pública para as decisões educacionais no Município e quais as ações desenvolvidas 
pelo CME que revelam ser ele ou não um espaço de interlocução pública, no 
tratamento da educação”. 2) Questões estas que nos conduziram a tentar “desvelar” 
a estrutura e o funcionamento do CME e analisar o processo de interlocução pública 
que ocorre em seu cotidiano. Para isso, recorremos às concepções de democracia, 
participação, cidadania e esfera pública, como categorias analíticas dos dados 
coletados através de análise documental e das entrevistas semi-estruturadas, 
tratadas através da análise de conteúdo. Os resultados evidenciaram que o CME 
tem demonstrado em suas ações que tem contribuído de forma precária para 
estabelecer um processo de interlocução pública entre as entidades e seus 
representantes em diferentes momentos do processo de acompanhamento e 
avaliação das políticas de educação para o município. Concluímos, então, que o 
CME ainda não assegurou a sua atuação na esfera pública da educação no 
município. E ainda, constatamos a fragilidade da sociedade para intervir no 
Conselho e, desta forma, participar da Esfera Pública da Educação Municipal, o que 
veio confirmar nossos pressupostos preliminares. 
 
PALAVRAS CHAVES: Políticas de Educação Municipal, Recife, Conselho Municipal 
de Educação, Democracia e Participação, cidadania e Esfera Pública.  



 

 

ABSTRACT 

 
This work addresses the role of the Municipal Council of Education (MCE) in Recife 
during the period from 2001 to 2004. The main concern was to investigate the 
contribution of the Council, as an innovation in the public administration experience, 
to the increase of the right to access education and, in this way, to the 
democratization of the society. The participation of the organized civil society in the 
implementation of public policies appears as one of the premises supporting the 
focus on the MCE in Recife. This premise is related to the broader context of 
changes in the regulation of the societies, since the last decades of the past century, 
which led to a raise in the needs originated by the process of exclusion suffered by 
the Brazilian people and, consequently, to a increase in the requirements for the 
expansion of social policies to assure assistance to these needs. Speaking more 
specifically, the empirical object of this investigation is the sense of participation of 
the organized civil society in the Municipal Council of education (MCE) in Recife. It is 
our intention to figure out the dynamics of the dialogue between the representatives 
of the diverse institutions and their bases in order to understand in what measure the 
MCE constitutes a means to extend the public sphere actuation in the education in 
Recife. The assumption of a relative autonomous state in the elaboration and 
implementation of the public policies, considering the socioeconomic context, 
sustains the theoretical bases to analyze the origin, composition and dynamics of the 
MCE. Thus, two main points guide this investigation: 1) “In what measure the action 
of the MCE expand the public sphere actuation in educational decisions in the city 
and, 2) Which of the MCE developed actions reveal whether it works (or does not) as 
a space to public dialogue in what respect the educational issues. These points 
directed us to try to ‘unveil’ the structure and functioning of the MCE and to analyze 
the public dialogue process in its daily interactions. The conceptions of democracy, 
participation, citizenship, and public sphere were used as analytical categories. 
Documents and semi-structured interviews constitute the data and the analysis was 
proceeded though the contents analysis.  The sample was composed with four 
representatives of institutions from the organized civil society participating in the 
MCE; two representatives of public institutions; and one member of each one of the 
selected institutions, situated in the vicinity of the MCE. The results demonstrate that 
the MCE actions have contributed in a weak way to establish a process of public 
dialogue between the institutions and its representatives in different moments of the 
follow-up and evaluation of the educational policies to the city. Thus, our conclusion 
is that the MCE has not yet assured a substantial actuation in the public sphere of 
education in Recife. And, moreover, we acknowledge the fragility of the society 
participation in the Council, and, consequently, in the public sphere of education in 
Recife. This fact confirms our preliminary presuppositions. 
 
KEY WORDS: Recife, Municipal Council of Education of Recife, Democracy, 
Participation, Citizenship, Public Sphere.  
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Ao apresentarmos este trabalho o fazemos na expectativa de atender a uma 

exigência do mestrado em educação da UFPE, para a obtenção do título de mestra, 

no núcleo de Política Educacional, Planejamento e Gestão da Educação, em 2005. 

Neste trabalho tomamos como objeto de estudo o sentido da participação da 

sociedade civil no Conselho Municipal de Educação da Cidade do Recife (CME). 

Um olhar sobre a realidade brasileira revela uma sociedade marcada por 

profundas crises, tanto no modelo civilizatório (que se tinha até então), quanto nas 

suas bases de sustentação: a razão, a revolução, a utopia, os Estados-Nação e a 

ciência. O arcabouço da modernidade firmou a aliança entre ciências e técnica 

definindo as relações sociais de trabalho tendo por conseqüência a fragmentação e 

hierarquização de funções, configurando o cenário da modernidade em que 

convivem de um lado as descobertas, o moderno sistema de comunicações e de 

informações e de outro o acentuado uso dos mecanismos de seletividade social 

representado por diferentes formas de exclusão (REZENDE, 2003). 

 Abordarmos a participação da sociedade civil na implementação das políticas 

públicas significa inseri-la em um contexto mais amplo que é o das mudanças 

tecnológicas, científicas, culturais e de desterritorialização geográfica deste século 

que apontam para a pós-modernidade. Sob o impacto dessas mudanças a 

sociedade civil passa a exigir a ampliação das políticas sociais destinadas ao 

atendimento das demandas crescentes em decorrência do processo de exclusão em 

que vive o povo brasileiro. São políticas que visam minimizar os efeitos de “exclusão 

social e econômica”, de que são vítimas os trabalhadores marginalizados, dos 
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benefícios sociais gerados pelas forças produtivas do atual modelo econômico de 

caráter centralizador e excludente implantado no país. Estas políticas têm por base a 

luta por estratégias que tornem possível viabilizar a cidadania na perspectiva da 

construção de uma nova ordem social. 

 A importância de tal discussão tem por base a necessidade de estudos sobre 

alternativas políticas que possam ampliar as possibilidades de democratização da 

sociedade brasileira. Neste contexto de desafios em que se encontram os 

movimentos sociais diante das investidas neoliberais à participação e às inovações 

na construção de uma esfera pública no Brasil, consideramos oportuna uma 

investigação sobre uma experiência local, uma vez que é neste âmbito que se situa 

a base de sustentação da política tradicional, assim como as experiências de gestão 

pública inovadoras que viabilizam arranjos institucionais inéditos, tais como a dos 

conselhos de educação. Por ser fenômeno recente, pouco conhecemos ainda sobre 

a natureza de sua realidade operacional. Por isso, fez-se necessário diagnosticar e 

analisar os impactos das ações do conselho na sociedade local e na própria 

Secretaria de Educação, como elementos essenciais para a compreensão do 

processo de construção da cidadania e da ampliação do espaço democrático no 

município. 

 Compreendemos que a relevância de tal estudo está na capacidade de 

contribuir para a construção de mecanismos inovadores de participação da 

sociedade civil, considerando o CME, como um dos componentes da esfera pública. 

  Interessou-nos identificar as possibilidades e os limites do CME enquanto 

espaço público para formulação das políticas públicas em educação visando o 

acesso e a permanência da população à escola que indiquem a criação de uma 

nova ordem política na sociedade civil. O presente estudo buscou compreender a 
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dinâmica do processo de interlocução que ocorreu entre os representantes das 

diversas entidades com suas bases, no período de 2001 a 2004, buscando 

apreender em que medida o CME vem se constituindo como uma instituição que, no 

âmbito da sociedade civil, tem contribuído para o alargamento da esfera pública no 

que concerne às questões educacionais. A nós interessou observar se houve 

aprendizado da “cidadania ativa” e de uma cultura democrática. 

Neste sentido inserimos o nosso interesse específico em tomar como objeto 

de estudo o sentido da participação da sociedade civil no CME no período de 2001 a 

2004. Chama-nos a atenção a ênfase que é dada a instrumentos e espaços de 

participação na formulação e implementação de projetos e programas educacionais, 

a exemplo do CME, que tem como uma de suas competências aprovar o plano 

municipal de educação, definir critérios para a alocação de recursos, acompanhar e 

avaliar o sistema municipal de ensino, lembrando que este conselho é paritário. 

Assim a instalação do CME revela-se não apenas submissa a uma injunção legal, 

mas aponta para uma intencionalidade do governo municipal para implementação de 

uma democracia participativa. 

Nossa expectativa é a de que a nossa contribuição possa indicar novos 

caminhos para a construção de estratégias inovadoras de participação da sociedade 

civil considerando o CME como um instrumento que pode contribuir para a 

emancipação, ou seja, auxiliar na construção de uma Cidadania efetivamente 

participativa e democrática. 

Pensarmos o CME enquanto espaço democrático significa dizer que ele é um 

mecanismo   de   que  dispõe   a  sociedade  para  se  fazer  ouvir,  através  de  seus 
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representantes, para isso é necessário que se constitua em um espaço público não 

apenas de negociação entre a sociedade civil e o governo, mas também de caráter 

deliberativo. 

 É neste terreno democrático que poderemos edificar em nossa cidade uma 

sociedade mais justa e capaz de expressar a vontade dos seus cidadãos. 

Conforme apontam dados do IBGE, a cidade do Recife, capital de 

Pernambuco, com uma área de 218 km², possui uma elevada concentração 

demográfica: 6.501,8 hab/ km². O censo de 2000 identificou uma população total de 

1.422.905 habitantes e uma taxa de urbanização de 100%. Quanto à faixa etária, 

habitantes com menos de 15 anos tinha-se 26% desse total, 67% entre 15 e 64 anos 

e apenas 7% na faixa etária entre 65 anos e mais. Os dados do ano de 1991 e 2000, 

ao serem comparados, indicam um crescimento na renda “per capta” em 29,4%, 

passando de R$ 303,13 em 1991 para R$ 392,46 em 2000. A pobreza diminuiu 

17,92% passando de 38,4% em 1991 para 31,5% em 2000. No entanto, cresceram 

as desigualdades sociais, verificado pelo aumento da concentração de renda. O 

censo apontou ainda que 45,1% das crianças pertenciam a famílias com renda 

inferior a ½ salário mínimo, representando significativa parcela em condições de 

risco. Neste sentido, temos hoje a cidade de Recife e sua Região Metropolitana 

marcados por um alto índice de desemprego, com uma imensa faixa da população 

favelada e na mendicância, situação esta derivada de um processo gradual e 

permanente de desmonte não só do nosso parque industrial mas do uso de 

tecnologias sofisticadas poupadoras de mão de obra nos diversos setores 

econômicos. 

Situada neste universo sócio-histórico do mundo e do país, Recife revela-se 

uma cidade de contrastes que refletem as conseqüências da mundialização da 
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economia. Convivemos de forma conflituosa de um lado, com os avanços da 

tecnologia presentes através do pólo médico, porto de Suape e Porto Digital, apenas 

para citar os mais significativos, e, por outro, assistimos a cenas diárias de violência 

urbana resultante de um processo histórico de exclusão social, uma vez que os 

avanços tecnológicos não se fizeram refletir na mudança dos indicadores sociais. 

Mudar esses índices é uma tarefa complexa que envolve a participação do 

conjunto da sociedade na direção da construção da cidadania. A busca pelo 

exercício da cidadania ativa¹ envolve uma disputa pelo poder. Isto significa 

“enfrentamentos” difíceis em momentos de ação para garantir novos espaços 

institucionais de participação no processo de intervenção nesta realidade, um 

enfrentamento em que estão presentes, de um lado, as tendências verticalizantes 

históricas e de outro a possibilidade de um diálogo aberto com todos os envolvidos. 

É desta forma que a participação constitui-se um desafio na prática, uma vez que 

sinaliza para um processo de construção permanente. 

 No que concerne às obrigações constitucionais para com a educação, cabe 

ao município a oferta prioritária do Ensino Fundamental e a oferta da Educação 

Infantil em creches e pré-escola, além da educação de jovens e adultos. Tratando-se 

do Recife, a rede de ensino da Prefeitura conta com 297 escolas, que vêm 

atendendo a um contingente de 133.605 alunos. Deste total 76% estão matriculados 

no ensino fundamental, sendo a maior concentração (em 58%) nas séries iniciais 

deste nível. Quanto à Educação Infantil, em 2003, foram matriculadas 12.085 

crianças na pré-escola na rede municipal, o que representa 29% do total de 

matriculas realizadas neste nível, observando-se um aumento de 7% em relação ao  

__________________ 

1. Consultar BENEVIDES (1986). 
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ano de 2000 (MEC/INEP – Censo escolar de 2003). Vale ainda lembrar que das 297 

escolas municipais, 19 (6,4%) foram construídas pela atual gestão, considerando-se 

os dados até abril de 2003. Além desta rede física, foram construídos 9 anexos às 

unidades já existentes, o que representava no período uma significativa expansão 

de vagas. De certo modo a demanda da população pela ampliação de vagas, 

expressa no fórum da plenária temática educação do orçamento participativo do ano 

de 2001, foi atendida (PCR, 2001). 

Por outro lado, os setores progressistas da sociedade vêm priorizando a 

criação de novos espaços institucionais de participação social com poder 

deliberativo, enquanto estratégia política capaz de imprimir maior eficácia à gestão 

pública, para ampliar o acesso ao poder de novos atores sociais e possibilitar maior 

controle público sobre a administração local. 

Embora intentado das mais diversas maneiras no decurso da história do 

Brasil, de um modo substantivo, podemos afirmar que um efetivo processo de 

descentralização teve início a partir da promulgação da constituição de 1988, que 

define os municípios como membros da federação rezando em seu artigo 18 que “a 

organização político-administrativo da República Federativa do Brasil compreende a 

União dos Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos...” (BRASIL, 

1988). Levando em conta este novo pacto federativo, Soares (1998) defende a idéia 

de se associar a idéia de descentralização com a municipalização, vinculando-a, ao 

mesmo tempo, ao processo de autonomização das distintas esferas subnacionais. 

Entretanto, mesmo que tenha tomado impulso a partir de 1988, o que se viu neste 

país foi uma diversidade de experiências de participação da sociedade civil na 

gestão pública. 
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A constituição de 1988 optou por um regime normativo e político plural e 

descentralizado, em que estão presentes novos mecanismos de participação social 

com modelo jurídico institucional cooperativo que amplia o número de sujeitos 

políticos capazes de tomar decisões. Podemos afirmar que a abertura de novos 

espaços públicos de decisão só é viável mediante a participação. 

A carta de 1988 estabelece como regra para o processo de descentralização 

e regulamentação a obrigatoriedade da existência de conselhos municipais e de 

fundos setoriais como “condição” para o repasse de recursos federais e estaduais 

para os municípios, razão pela qual a institucionalização dos conselhos representa 

um marco no processo de democratização do Estado, desde que constituem 

formalmente canais de participação da sociedade na gestão pública, em sua 

maioria, com poder deliberativo. Assim a organização destes conselhos significa 

uma parcela de poder que expressa o desejo da participação e de controle da 

população, ao lado ou para além do poder legislativo municipal. 

No que concerne à educação, devemos ressaltar que, no caso do município 

do Recife, o CME, previsto na constituição e na lei orgânica municipal, poderá 

constituir-se em um instrumento central para a intervenção da sociedade na 

educação. Entretanto, ele apresenta formatos diversos conforme o perfil das gestões 

em cada conjuntura específica refletindo a correlação e o jogo de forças presentes 

na arena de decisões educacionais. 

No que diz respeito à sua finalidade e competência, a Resolução nº 04/1999 

em seu art. 2º afirma: 

 
O conselho Municipal de Educação do Recife tem atribuições 
normativas, deliberativas e de assessoramento à Secretaria de 
Educação da Prefeitura da Cidade do Recife em matéria de 
Educação, de forma a assegurar à participação da sociedade no 
aperfeiçoamento da Educação da cidade do Recife. 
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A realidade social brasileira tem demonstrado movimento em direção a uma 

democracia ascendente que não quer apenas um Estado ético e transparente, mas 

quer participar dele de modo mais próximo e intenso. Este movimento tem revelado 

implicações locais que apontam para mudanças na relação do governo municipal 

com a população, no sentido de buscar construir um espaço público na gestão, 

ainda que de forma embrionária. 

Em fevereiro de 2001, a cidade do Recife passa a ter um novo governo que 

afirma seu caráter democrático e um ideário marcado pelo compromisso com a 

maioria da população desta cidade. A nova gestão da prefeitura define, em nível do 

discurso, a sua opção por um caminho inovador para construção das políticas 

públicas. O seu desafio está, portanto, em fazer valer esses compromissos de 

campanha eleitoral. 

O acesso a uma educação de qualidade insere-se neste contexto enquanto 

instrumento de conquista da cidadania. Neste sentido, foram traçadas as diretrizes 

da política educacional para o período de 2001 - 2004, na administração do prefeito 

João Paulo, que expressam o compromisso da democratização do espaço urbano 

no âmbito de um projeto socialmente excludente implantado no país pelos dois 

últimos governos brasileiros que tiveram à frente Fernando Henrique Cardoso (FHC), 

que aderiram às diretrizes neoliberais emanadas, sobretudo, dos organismos 

financeiros internacionais. 

A política educacional para a cidade do Recife, segundo o discurso da 

coalizão política que assumiu o governo municipal em 2001, está voltada para 

procurar garantir à maioria uma melhor qualidade de vida, baseada nos seguintes 

princípios éticos: a solidariedade, como a capacidade de compartilhar com os outros, 

superando o individualismo, expressos pelos interesses específicos e privados; na 
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liberdade, como consciência das possibilidades em exercícios do poder de 

influenciar na qualidade de vida coletiva e, por fim, numa gestão fundada na justiça 

social. Para a efetivação da política educacional, a atual gestão recorre ao CME 

como um dos mecanismos chave de participação para a implantação de sua política 

educacional (RECIFE, 2001). 

Segundo o documento supra citado, ao estabelecer como diretriz a educação 

escolar com a qualidade social, pretende fazê-la na perspectiva da garantia dos 

valores constitutivos de identidades que caracterizam as sociedades democráticas, 

assegurando-se a universalização do acesso ao Ensino Fundamental e a expansão 

da Educação Infantil e valorização dos profissionais da educação, a gestão 

democrática e o desenvolvimento de propostas pedagógicas inspiradas num 

processo de inclusão para o conjunto da população. 

Tendo em vista as diretrizes da política educacional, acima apresentadas, 

situa-se o presente estudo, que buscou compreender a dinâmica do processo de 

interlocução que ocorre entre os representantes das diversas entidades com suas 

bases, procurando apreender em que medida o CME tem se constituído num 

mecanismo de ampliação da esfera pública, no que concerne ao tratamento das 

questões educacionais na cidade do Recife. 

Tal objetivo nos conduziu a questionamentos tais como: em que medida a 

ação do CME tem contribuído para ampliar a esfera pública? Quais as ações 

desenvolvidas pelo CME, que revelam ser ele ou não um espaço de interlocução 

pública, sobre a educação no Município? De que forma a diversidade interna 

existente no CME se expressa nos processos deliberativos de sua competência 

quando contrariam os interesses das bases das instâncias envolvidas? Em que 

medida os interesses das bases se fazem representar nos processos deliberativos 
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do CME? Questões estas para as quais procuramos respostas com a realização do 

estudo, cujos resultados apresentaremos adiante. 

Neste sentido, partimos da hipótese de que o CME não vem se constituindo 

em um espaço de interlocução pública, entre as entidades (as bases = atores 

sociais) e seus representantes (atores políticos) das diferentes instâncias no 

processo de acompanhamento e avaliação das políticas educacionais para o 

município, ou seja, não tem contribuído para alargar a esfera pública. Por sua vez, 

isto podia ocorrer porque a sociedade civil não é suficientemente organizada para 

transformar o CME em um espaço público para definição da educação no município, 

hipótese esta que comprovamos com a pesquisa. 

Nas páginas seguintes apresentamos de modo sumário o que representam as 

cidades no bojo da chamada crise da modernidade e o seu papel na construção da 

democratização. Neste sentido, situamos a cidade do Recife, palco de tempos 

modernos em que as lutas sociais constituem um poder de caráter eminentemente 

público em busca de mudanças. Estas lutas sociais mais recentes têm pressionado 

o poder público municipal para a definição de políticas que realmente venham 

corresponder às aspirações da população e de modo mais particular àquelas 

relativas às demandas por educação. Por isso, é que a atual gestão da educação 

procura ampliar o canal de participação dos cidadãos no processo de definição das 

políticas, um destes mecanismos é o Conselho Municipal de Educação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 CONTEXTUALIZANDO O OBJETO DE ESTUDO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 Buscamos neste capítulo contextualizar o nosso objeto de estudo, procurando 

empreender uma discussão sobre a origem da educação municipal e da criação e 

dinâmica do Conselho Municipal de Educação da cidade do Recife, na perspectiva 

do movimento de cultura popular. Abordaremos ainda a gênese do CME e os seus 

distintos formatos, a partir do seu nascedouro, o Conselho Estadual de Educação e 

sua trajetória ao longo dos governos municipais. 

  

1.1 Contextualizando o objeto de estudo 

Falarmos da cidade do Recife é falar da sua história, do seu povo, dos seus 

caminhos e descaminhos, situados no tempo e espaço de um continuum vir a ser. A 

cidade assume, nos tempos modernos, o espaço fundamental de construção dos 

sonhos e desejos da sociedade humana. Traz no seu interior a complexidade das 

relações sociais, na definição dos seus conflitos e na possibilidade de instituir os 

seus movimentos de solidariedade (REZENDE, 2003). 

 As cidades modernas conseguem condensar experiências e memórias. 

Possuem múltiplas identidades forjadas na dinâmica, ora complementar, ora 

contraditória, entre o antigo e o moderno. As suas construções e monumentos, seus 

espaços e objetos têm a marca da cultura, portanto, são construídos no território dos 

significados. Esta perspectiva nos permite conceber a cidade não apenas como o 



 25

lugar da produção e do mercado maior da sociedade capitalista, mas vê-la como o 

grande cenário da modernidade. 

O sociólogo Boaventura de Souza Santos (1995) lembra, por exemplo, que o 

projeto de modernidade é um projeto essencialmente identitário, no sentido de que a 

identidade se inscreve como condição essencial para se pensar a modernidade 

como um projeto racional. Assim, a idéia de modernidade é a de uma sociedade que 

se libera progressivamente da influência religiosa na organização do mundo do 

trabalho, permitindo aos indivíduos/grupos refletirem livremente sobre a construção 

racional de suas próprias identidades históricas (MARTINS, 2003). 

 Nas cidades dos tempos modernos, os homens reconstruíram seus projetos 

históricos e desenharam suas utopias, surpreenderam-se com seus fracassos e 

pensaram em novos rumos para superá-los. Nelas, a tecnologia pós-moderna 

dialoga com memórias seculares vivas, fazendo da cidade um complexo e atraente 

espaço do fazer histórico (REZENDE, 2003). 

 Compartilhamos com Rezende quanto ao entendimento da modernidade. 

Para ele, a modernidade é um projeto civilizatório caracterizado pela busca da 

autonomia e secularização da política. A autonomia é aqui entendida na sua 

construção histórica, muito enfatizada por Cornelius Castoriadis: a capacidade de 

cada um produzir suas próprias leis, conviver com seus limites, não anular o outro e 

viver democraticamente as diferenças. A autonomia contempla a diversidade, a 

possibilidade de conviver com as diferenças, na gestão democrática da sociedade 

(CASTORIADIS, 1983). 

 A modernidade não se restringe a apenas uma sucessão de rupturas atraídas 

pelo novo. Ao longo da história da humanidade, a autonomia se fez presente no 

tecido da cultura e as cidades foram cenários de risco e ousadia que firmaram os 
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mais diversos projetos culturais. A materialização dessas idéias no cotidiano 

significou a redefinição da história e da possibilidade de instauração permanente das 

utopias mais radicais da modernidade. Este radicalismo toma por base princípios 

fundamentais que independem da repetição de discursos que consideram fazer 

políticas voltadas para a apologia do consumo. 

Portanto, consideramos necessária a retomada da ética, da solidariedade que 

se contrapõem à competição que se instaurou na sociedade contemporânea, de 

exaltação do valor de troca e do desprezo por qualquer reflexão que aponte um 

caminho histórico em benefício da maioria. A proposta deste autor para superar 

esses impasses da sociedade atual é a de que “é preciso exercitar um diálogo entre 

o passado e o presente que atualize valores e articule os fragmentos, permitindo 

uma compreensão do jogo dialético entre mudança e permanência” (REZENDE, 

2003, p. 49). Uma sociedade que tem por objetivo a competição contribui para 

fragilizar qualquer projeto de cunho solidário e busca esvaziar qualquer estratégia de 

aprendizagem criativa. 

Recife não foge ao dilema vivenciado por tantas outras cidades, com suas 

histórias que cresceram alimentando sentimentos que enfatizavam a necessidade de 

repartir e não apenas a de concentrar. Recife conserva ainda resquícios dos 

mascates, antigos mercadores hoje transformados em camelôs ou grandes 

comerciantes convivendo com movimentos sociais diversos, constituindo um poder 

local em busca de uma maior autonomia para intervir no governo municipal. 

Tratamos de uma cidade que, apesar de historicamente ser caracterizada 

como cenário de lutas sociais por mais igualdade, permanece com profundas 

desigualdades sociais, num quadro em que a miséria e a pobreza convivem lado a 
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lado com alguns nichos de riqueza, expressando a mais perversa concentração de 

renda existente no país. 

 Como enfatizado por Rezende (2003), trata-se da chamada crise da 

modernidade que possui diferentes interpretações. Pode ser entendida como o fim 

dos projetos de utopia, com a vitória do pragmatismo e do mundo das mercadorias, 

portanto, o fim da história, conforme instituído pela modernidade. Assistimos, 

atualmente, a uma tendência mundial de consolidação da hegemonia neoliberal, 

como se o “modelo americano” – o velho American Way of Life – finalmente 

realizasse sua meta expansionista de dominação universal. 

Ao discutir a luta pela hegemonia que se trava hoje no plano internacional, 

Coutinho (2000) recupera o pensamento de Frances Fukuyama – intelectual ligado 

ao departamento de Estado Norte-Americano – diante desta tendência quando 

anunciou o “fim da história”. Todos os povos do globo estariam a caminho da etapa 

final da história, ou seja, a etapa das sociedades liberais de mercado, já vivenciada 

pelos demais países capitalistas desenvolvidos. 

Evidentemente, não sabemos o tempo que irá durar este predomínio do 

mercado liberal “globalizado”, agora anunciado como algo permanente. No entanto, 

já podemos observar indícios de uma crise nesta hegemonia neoliberal. Estes 

indícios têm origem no fracasso das políticas neoliberais em promover o crescimento 

econômico sustentado, no espetacular aumento do desemprego e da exclusão que 

se manifesta hoje tanto nos países desenvolvidos quanto nos chamados 

“emergentes”, na enorme tragédia social provocada pela adoção de políticas 

neoliberais pelos países do leste europeu, na evidência de que é impossível resolver 

ou até atenuar, com base em políticas neoliberais, as expressivas contradições entre 

o norte e o sul do mundo. Podemos, a partir daí, ter motivos de sentir a esperança: o 
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cenário internacional não é totalmente desfavorável à retomada e à reconstrução de 

um projeto contra-hegemônico democrático (COUTINHO, 2000).    

Preferimos aderir a esta última leitura. Esta pode ser pensada como um 

reconstruir de caminhos e uma retomada de antigas tradições esquecidas pela 

modernização técnica. Afirma-se, aí, o desejo de restaurar valores na perspectiva da 

universalização dos direitos mais fundamentais do ser humano que repelem o 

modelo excludente de sociedade em que a acumulação é o parâmetro para medir a 

felicidade. Vivemos um tempo diferente, cercado por incertezas sobre um projeto 

que parecia conduzir-nos a um paraíso secularizado. Gradativamente, vamos 

descortinando a vivência de uma farsa; isto leva-nos a rediscutir o nosso 

encaminhamento histórico mostrando que a vida e a história são construídas por 

nós, sob a bandeira da esperança. Nada está finalizado e sim para ser reinventado 

em múltiplos espaços locais em um movimento contra-hegemônico. Com o Recife, 

não seria diferente. Qualquer projeto que nela se instale deverá considerar as suas 

tensões, seus desejos e medos, as inscrições na sua memória, sempre numa leitura 

em direção à multiplicidade. 

 É na perspectiva de tornar a educação em um espaço efetivo de afirmação de 

projetos e de práticas que possam contribuir para a melhoria de condições de vida 

da população da cidade que a sua gestão deveria ser estruturada. A qualidade da 

gestão pública e do cotidiano da população exige um exercício permanente de 

ações coletivas que estimulem a crítica e se contraponham à ordem dominante. Este 

processo de enfrentamento é um dos caminhos possíveis para superar as diversas 

dificuldades que cercam, atualmente, a vida na cidade. Cabe à sociedade optar 

politicamente pela base de construção de suas convivências e esta opção se 
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constrói nos embates, com crítica, com princípios e com conhecimento da nossa 

trajetória histórica. 

 Recife, como outras metrópoles, está mergulhada em uma crise urbana sem 

precedentes em sua história desde o final do século passado. Segundo vários 

teóricos, dentre eles Romão (1992), Rosenberg, Nogueira e Pimenta (1984), Jacobi 

(1996), Costa (1999), a superação desta crise poderá vir através de uma maior 

autonomia dos municípios na definição de suas políticas em relação ao poder central 

e, portanto, de poder de decisão sobre os recursos para atender as demandas 

locais. 

 E para problematizarmos o papel da política educacional e sua gestão na 

instância municipal, cabe situar o CME num breve contexto da evolução da 

educação na cidade do Recife. 

 

1.2 Origens da Educação Municipal e a criação e dinâmica do Conselho 

Municipal de Educação da Cidade do Recife 

 As políticas educacionais refletem as múltiplas conjunturas históricas nas 

quais são definidas e/ou implementadas. Em Recife não tem sido diferente; a 

educação municipal tem passado por sucessivas mudanças refletindo as diferentes 

filosofias de ação que norteiam o projeto de cidade de seus distintos governos, o 

que, muitas vezes, tem representado descontinuidades de ações. 

Tratamos de uma dinâmica que se explicita na medida em que aqueles que 

exerceram e/ou exercem o governo enquanto legítimos portadores dos anseios da 

população revelaram, mediante o perfil das políticas educacionais de cada gestão, 

desde o seu planejamento até sua execução, concepções e projetos diferenciados 

de educação para o município. Só a partir da consideração de tal realidade é que 
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podemos entender o contexto em que se deu a trajetória do CME desde o período 

precedente à sua criação e à sua existência ao longo dos governos municipais. 

 

1.2.1 O Movimento de Cultura Popular: origens da Rede Municipal de Ensino 

As origens da rede municipal de ensino da cidade do Recife podem ser 

encontradas no movimento da década de 1960, antes do golpe militar. Período 

marcado por uma exigência de transformação social (revolução) ou de adaptação 

social (reforma) determinada pela mediação dos movimentos de classes e das 

especificidades conjunturais (a ascensão do campesinato e dos assalariados rurais 

ao conjunto das forças populares na luta pela hegemonia) constituindo-se uma crise 

do tipo orgânica – ela se faz orgânica pela emersão das camadas da classe popular 

na luta por sua hegemonia – é quando se origina o movimento educativo de 

Pernambuco (SOUZA, 1987). 

Quanto às orientações para a educação no país, nesta época ainda não 

tínhamos uma lei de diretrizes e bases. A primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, a lei 4.024, de 20 de Dezembro de 1961, foi fruto de um longo 

período de gestação até a sua promulgação, ou seja, entre o encaminhamento, as 

discussões e a aprovação do texto passaram-se treze anos. O texto aprovado em 

1961 apresentava pela primeira vez na história da educação brasileira um arcabouço 

em que era possível vislumbrar as diretrizes norteadoras da educação nacional 

(CARNEIRO, 1998). Diferentemente do governo federal, em Recife surgiam 

iniciativas populares em prol da formulação de um plano de educação de caráter 

popular, destoando, de certo modo, da conjuntura nacional marcada pela ausência 

de diretrizes de educação para o país. 
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Neste movimento revolucionário da década de 1960, o prefeito municipal 

apela para a atuação de alguns intelectuais comprometidos com os mesmos ideais 

de educação popular, para elaborarem um programa capaz de atender às 

exigências de “um plano de educação popular em bases amplas” pela organização 

de uma entidade por isso responsável (RECIFE, 1960). 

Em resposta ao seu apelo, o Prefeito Miguel Arraes, convocando todos a 

participarem do processo de transformação da sociedade brasileira, contou com o 

apoio dos mais diversos segmentos da sociedade. O Movimento de Cultura Popular, 

para estabelecer o diálogo da intelectualidade e o povo, partia da arte para chegar à 

análise e à crítica da realidade social. Pretendia-se assim, ao fazer arte com o povo, 

envolvê-lo nas discussões das questões nacionais, dinamizando a forma comunitária 

de vida através do incentivo às expressões coletivas de arte. Todas essas ações 

estavam direcionadas à formação de uma consciência política e social que 

preparasse o povo para a efetiva participação na vida nacional (PAIVA, 1973). O 

plano elaborado a partir de idéias discutidas durante a campanha, do levantamento 

das demandas escolares do Recife e do diálogo com as lideranças populares foi 

plenamente acatado pela comunidade dos bairros. 

 Foi no interior de toda uma mobilização social, onde já acontecia a educação 

como elemento do processo organizativo, que surge a mobilização pela educação 

escolarizada. É essa mobilização, que vem contribuir para a mobilização social, que 

vai transformar-se, em 21 de maio de 1960, no Movimento de Cultura Popular 

(MCP), constituído por intelectuais, liderados pelo prefeito Miguel Arraes, para 

implantar o plano de educação escolar e extra-escolar da prefeitura do Recife. 

De acordo com Souza (1987), o Movimento de Cultura Popular foi criado na 

cidade do Recife, em maio de 1960, na administração do Prefeito Miguel Arraes e 
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teve por sede o sítio da Trindade na Estrada do Arraial, o velho Arraial do Bom 

Jesus. Este movimento inaugura um conjunto de ações de resistência política, 

através da educação, da animação cultural e da arte-educação. 

 

Este movimento concretizou-se através da criação de uma 
instituição civil sem fins lucrativos, com o nome de Movimento de 
Cultura Popular e desenvolveu suas atividades com o apoio direto 
do poder público representado pelos governos de Miguel Arraes 
(municipal e estadual), constituindo-se até sua época, uma das 
únicas iniciativas voltadas para o desenvolvimento de uma política 
educacional popular (AZEVEDO, 1986, p. 06). 
 

Conforme as diretrizes propostas pelo governo Arraes no sentido de 

administrar com a participação efetiva da população, lideranças populares e a 

iniciativa privada foram conclamadas a colaborarem na iniciativa de criação de uma 

rede de ensino municipal. O MCP cria e expande uma infra-estrutura que chegou a 

atender 30.405 alunos em 414 escolas, localizadas nos bairros periféricos da cidade, 

constituindo-se no embrião da futura rede de ensino da cidade do Recife. 

 Contribuindo para esta reflexão, Souza (1987) afirma que as raízes do MCP 

estão mergulhadas numa concorrência, marcada por conflitos entre a Prefeitura do 

Recife e o governo do Estado, pelo controle da atividade educacional. O período de 

1958 – 1964 representa a polarização nos projetos políticos de dois governos, 

representantes de forças sociais antagônicas, que disputaram controle ideológico da 

situação, com repercussão na educação. 

Este movimento educacional foi iniciado e apoiado pelo prefeito do Recife, 

depois governador do Estado Miguel Arraes. O grupo reformista de Cid Sampaio 

ocupava o governo do Estado quando Miguel Arraes é eleito para a prefeitura. Este 

último foi apoiado por ampla frente de esquerda e comprometeu-se com um governo 

popular (SOARES, 1982). 
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 Com a vitória de Miguel Arraes para o governo estadual, em 1962 as 

possibilidades de expansão do MCP são, efetivamente, maiores como prometera. 

Para enfrentar o desafio da alfabetização no Estado, o governo lança uma 

campanha de alfabetização de adolescentes e adultos, sob a responsabilidade da 

secretaria de educação, do MCP e do SEC. Cabe ao MCP operacionalizá-la; para 

tanto recebe recursos orçamentários e humanos do governo estadual. O plano de 

governo, para o setor educacional, prevê diretrizes de ordem geral e prioridades. 

Destacamos algumas que guardam alguma relação com a nossa pesquisa. 

A primeira diretriz geral, por exemplo, determina a constituição imediata do 

Conselho Estadual de Educação, tendo em vista o cumprimento da política 

educacional do Estado e da LDB nº 4034/61 que prevê a criação destes órgãos. A 

terceira prevê a interiorização do MCP, quando mediante convênios, ele exercitaria 

os programas de alfabetização e cultura popular em todo o Estado. 

Entre tantas diretrizes do plano educacional do estado, constam algumas 

específicas para a cultura. Destacamos a primeira, sugerindo a transformação do 

MCP em fundação para impedir a descontinuidade nos trabalhos. Transformando 

em fundação e sendo a legítima expressão de forças dinâmicas da sociedade 

identificadas com um governo de caráter popular e democrático, no seu corpo diretor 

deverão participar, necessariamente, representantes das organizações sindicais, 

estudantes e populares. 

Neste projeto político do governo Miguel Arraes a educação permeia todo o 

processo de transformação social e econômica da sociedade, pois é instrumento de 

mudança e o ponto de partida para a superação do estágio de subdesenvolvimento 

em que se encontrava. Uma sociedade só tende a ser autenticamente democrática 

na medida em que a educação passa a ser efetivamente um direito de todos, uma 
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educação que forme a consciência do homem, tanto em relação aos seus direitos, 

quanto a seus deveres. 

Eleito governador, Arraes é objeto de denúncias que se intensificam a partir 

do momento em que assume o governo estadual. Este contexto configura o início da 

organização do golpe que insiste em incutir na opinião pública os perigos do 

comunismo ateu e destruidor das nossas instituições. Para isso denunciavam a 

associação entre o partido comunista e o MCP. 

Com a deposição do governo Miguel Arraes, no dia 1º de abril de 1964, inicia-

se o desmonte de toda a atuação do governo estadual na área de educação e 

cultura. O MCP é o principal alvo desta operação, através da nomeação de um 

interventor-presidente, por ato do governo do Regime Militar, Paulo Guerra e seu 

secretário de educação, Sr. Edson Moury Fernandes. 

Segundo o secretário de educação do governo do Estado neste período da 

ditadura, a idéia é a de fazer do MCP um autêntico movimento de educação popular, 

pois, segundo os membros deste governo, a atmosfera que se tinha era 

antidemocrática. A classe exploradora (nacional e internacional) e seu aparato 

policial/militar percebem o perigo que este movimento representa para a sua 

hegemonia, e, por isso, tanta reação para destruir o movimento revolucionário que 

começava a se consolidar em Pernambuco, na tentativa de impedir que o povo 

tomasse consciência de sua situação de classe espoliada e buscasse construir um 

país livre e uma vida digna para os seus cidadãos. 

No Estado, o governador Paulo Guerra se propõe a fortalecer o conceito de 

democracia e mudar a denominação do MCP para MEP (Movimento de Educação 

Popular); pretende com a mudança que aquele órgão passe a atuar principalmente 

no meio rural, alfabetizando os trabalhadores rurais dentro dos princípios cristãos. 
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Neste processo de mudança foi constituída uma comissão com a participação de 

representantes da Prefeitura para dar um novo formato ao MCP tendo em vista a 

sua extinção no estado de Pernambuco (SOUZA, 1987). 

Nestes anos negros da repressão, a conjuntura nacional articulava 

mecanismos que impediam cada vez mais a participação da população, fechando 

todos os canais que pudessem representar uma intervenção capaz de gerar 

mudanças, vistas, portanto, como ameaças ao modelo de sociedade estabelecido no 

país pelo regime autoritário. 

A nova situação econômica nacional deste período (1964 – 1975) marcado 

pela “internacionalização do mercado interno” provocou a reestruturação na 

produção industrial com base em novas tecnologias, aplicadas à indústria química, 

eletrônica e automobilística, dando origem a um novo tempo na industrialização do 

país, sob a hegemonia do capital internacional. O cenário da época firma-se na 

moderna tecnologia e pela qualificação da mão de obra desenvolvida nas 

metrópoles e ainda pelo uso de mão de obra não qualificada, o que se aliara ao 

pagamento de baixos salários (o arrocho salarial), implantados sem que houvesse 

pressões contrárias dos trabalhadores, visto que todos os canais de participação 

estavam fechados, tendo-se forte repressão aos que contestassem as políticas do 

regime autoritário. 

A nova conjuntura econômica exige a reorganização da sociedade civil, a fim 

de que o Estado retome o seu papel de mediador dos interesses do capital nacional 

e multinacional, atendendo à nova tendência de internacionalização de nosso 

mercado. É neste cenário que as forças armadas, com seu aparato 

tecnoburocrático, ocupam o Estado para servir aos interesses dos organismos 
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financeiros internacionais, como se estes fossem os da nação, e assim promoverem 

o desenvolvimento e a segurança nacional. 

Os aparelhos do Estado passam por uma nova redefinição que corresponde a 

uma reorganização da própria estrutura de classes. A burguesia nacional vai se aliar 

à burguesia internacional, compartilhando com ela os benefícios que recebem as 

multinacionais, derivados dos baixos salários dos trabalhadores, das novas 

tecnologias, ao lado de reduzidos segmentos médios da população incorporados a 

este modelo como assalariados qualificados e bem remunerados, que, por sua vez, 

vão constituir a maioria dos consumidores dos bens produzidos. Já as classes 

subalternas, que constituem a maioria da população, eram excluídas de qualquer 

participação tanto política como econômica, precisavam ser privadas de seus 

mecanismos democráticos – votos, greves, movimentos reivindicatórios – o que 

torna necessária uma mobilização social para mudar este estado de coisas. Os 

aparelhos repressivos do Estado assumem o controle dos mecanismos e aparelhos 

ideológicos (sindicatos, meios de comunicação de massa e das escolas). 

Este contexto macroestrutural vai dar um caráter de controle social e político à 

política educacional do período de 1965 a 1975, que passará a estar a serviço 

novamente dos interesses econômicos. Este fato se expressa nos pronunciamentos 

oficiais, nos planos e leis educacionais e na própria ação do governo militar 

(FREITAG, 1980). 

 A política educacional ao nível de legislação e as medidas governamentais de 

maior significado no campo educacional neste período materializam-se nas 

iniciativas citadas abaixo: 

 a) Na nova constituição de 1967 ainda promulgada no governo Castello 

Branco (o primeiro do regime militar). 
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 b) Na lei 5.540 de reforma do ensino superior em 1968; 

c) Na institucionalização do MOBRAL com os decretos-lei 5.379 (de 1967), 

62.484 e, finalmente, na legalização de financiamento do movimento em 

1970; 

 d) Na lei 5.692 de reforma do ensino de 1º e 2º graus de 1971; 

e) No decreto-lei 71.737, que verdadeiramente institucionaliza o “ensino 

supletivo” previsto na lei 5692 nos parágrafos 81, 91, 99. 

  

 A valorização da educação na década de 70 no Brasil reflete o modo de 

produção capitalista, segundo o “modelo econômico brasileiro” instalado na década 

de 60. As mudanças estruturais contavam com a intervenção da educação com a 

finalidade de garantir a dualidade do sistema; isto explica a presença do Estado 

mantendo o controle das decisões na área educacional, segundo o interesse das 

classes capitalistas nacionais e internacionais, em ampliar seu capital. A escola foi, 

neste período, totalmente reestruturada para atuar com eficácia enquanto 

divulgadora da ideologia dominante, como reprodutora das relações de classe e 

posta a serviço do interesse capitalista, possibilitando a reprodução da força do 

trabalho. 

 Ainda que a legislação e o planejamento educacional dêem ênfase à 

educação, como movimento, as intenções implícitas da política educacional 

brasileira do período aqui em destaque, dedutíveis das explícitas, consistem em 

assegurar, mediante maiores investimentos estatais em educação, a ampliação das 

taxas de lucros para as classes hegemônicas. 

 O cenário que marcou a reforma do ensino de 1º e 2º graus era marcado por 

uma linguagem economicista que expressava a preocupação com a eficácia e o 
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mínimo de desperdício nos três graus de ensino. Estas posições se tornaram mais 

evidentes na elaboração dos planos setoriais e na legislação das leis de ensino. 

 A reforma de ensino no Brasil expressa em leis e decretos desde 1964 visava 

a racionalização do número de vagas e a qualificação de profissionais de alto nível 

para o mercado de trabalho. 

Em nível de 1º grau e, mais especificamente, de 2º grau, as medidas de 

racionalização (ensino integrado, terminalidade) pretendiam criar os profissionais de 

ensino médio; deste modo, desviavam a atenção de muitos jovens do ensino 

superior. Assim, se garantiria a reprodução da estrutura de classes: cursariam a 

universidade apenas os estudantes da classe média alta e alta, enquanto a classe 

baixa teria acesso aos cursos profissionalizantes. 

Essa reestruturação do sistema de ensino mediante as leis e decretos desde 

1964 visava solucionar os problemas do passado e adequá-los às novas exigências 

do presente representadas pela dinâmica do capitalismo em expansão. 

Recebendo os impactos desta conjuntura é que a cidade do Recife nos anos 

da ditadura tinha seus prefeitos indicados pelo poder central, dentre eles, os 

prefeitos Augusto Lucena e Geraldo Magalhães. 

Segundo Lima (1983), o Município foi governado pelo prefeito Augusto 

Lucena em dois períodos, o primeiro de 1964 a 1968. A cidade, que já apresentava 

sérios problemas estruturais, sociais e econômicos, sofreu os efeitos de uma 

enchente violenta, impondo a esta gestão a centralização de suas ações nos 

problemas mais urgentes advindos deste acontecimento. 

Em continuidade, afirma Lima que no período de 1969-1971 a cidade passa a 

ser administrada pelo prefeito Geraldo Magalhães. Dentro do novo enfoque a ser 

dado à administração seria instituído o Plano de Desenvolvimento Local Integrado - 
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PDLI, financiado pelo Banco Nacional de Habitação (BNH) com o objetivo de 

transformar a paisagem do Recife. Neste governo a preocupação com a participação 

não existe, apesar de o seu discurso sugerir que está dirigido a todos os segmentos 

da sociedade. 

Em seu segundo governo na prefeitura do Recife, de 1971-1974, o prefeito 

Augusto Lucena pretendia tratar a cidade como um todo, sentindo a necessidade de 

um planejamento físico territorial. Este planejamento se consubstanciou no seguinte 

documento: Política de Desenvolvimento do Recife Metropolitano e o Estudo 

Preliminar do Desenvolvimento Local e Integrado – PDLI, tendo por meta a 

elaboração do plano de organização territorial. 

No segundo período de seu governo, a cidade planejada à luz do Plano 

Desenvolvimento Local e Integrado (PDLI), apresentava antigos problemas, tais 

como, o êxodo rural, aumentando o contingente populacional da cidade e agravando 

tanto o quadro de desemprego, quanto o próprio crescimento metropolitano de 

Recife. De acordo com o censo de 1970, tinha-se uma população de 1.084.459 

habitantes; esse número, se relacionado à ocupação do espaço geográfico, exprime 

bem a ocupação demográfica verificada. Constituía-se a área metropolitana de 

Recife um centro de atração constante para a população da região Nordeste e do 

próprio interior do Estado. 

Visando solucionar os problemas mais imediatos, a ação governamental 

voltou-se também para obras prioritárias e de maior efeito social, regulando o 

crescimento da cidade dentro das condições adequadas ao bem-estar coletivo, 

segundo diretrizes pré-determinadas. Neste sentido foram elaborados dois planos, 

um dinâmico (sistema viário) e um estático (estacionamento) que comporiam o 

código do urbanismo (LIMA, 1983). 
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Quanto às realizações deste governo no campo da educação, a ênfase da 

gestão situa-se na ampliação da rede física das escolas, ensino primário, e no 

quantitativo de alunos do ensino profissionalizante. 

No Município, como já citamos acima, o MCP, ao ser extinto em 1964, 

enfrentava uma difícil crise, decorrente do conflito entre os que objetivavam 

resultados políticos imediatos e aqueles que priorizavam a elevação cultural do povo 

(Memorial do MCP apud SOUZA, 1987). 

Na área da educação, após o golpe, deveria ser estudada a criação de uma 

fundação, em substituição ao “Movimento da Cultura Popular”, para responsabilizar-

se pelo ensino primário e o técnico profissional sob a gerência direta da 

municipalidade, oficializada e integrada à secretaria de educação e cultura de quem 

receberia orientação técnico-pedagógica. 

A transformação do MCP na Fundação Guararapes após o golpe militar 

possibilitou a continuidade do funcionamento das escolas, com a absorção pelo 

município de grande parte dos professores (AZEVEDO, 1986).  

Foi neste período que Augusto Lucena, ao sancionar a lei nº 10383 de 01 de 

Setembro de 1971, instituiu o Conselho Municipal de Educação (CME), de 

conformidade com o artigo 107 e parágrafo único do artigo 108 da lei estadual nº 

5695 de 15 de Outubro de 1965. 

 
Lei Nº 10.383 
Ementa: - Cria o Conselho Municipal de Educação. 
Art. 1 – Fica criado o Conselho Municipal de Educação, de 
conformidade com o artigo 107 e parágrafo único do artigo 108, da Lei 
Estadual nº 5.695 de 15.10.1965. 
Art. 2 – O Conselho Municipal de Educação será composto de sete 
membros nomeados pelo prefeito do município dentre pessoas de 
notório saber e experiência em matéria de educação. 
PARÁGRAFO ÚNICO – Na escolha dos membros do conselho 
municipal de educação, o prefeito do município levará em 
consideração a necessidade de nele serem devidamente 
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representados os diversos graus de ensino existentes no município e 
o ensino oficial e particular. 
Art. 3 – Serão componentes do conselho:  
a) Um representante do ensino estadual indicado pelo Secretário de 
Educação e Cultura do Estado; 
b) Um professor representante das entidades particulares de ensino, 
indicado pelo sindicato dos professores de Ensino Secundário e 
Primário de Pernambuco; 
c) Um professor representante dos círculos de pais e mestres ou 
instituição congênere existente no município; 
d) Um representante da câmara municipal do Recife indicado pelo 
plenário; 
e) Três (3) membros nomeados pelo prefeito, dentre pessoas de 
notório saber e experiência em matéria de educação (grifo nosso). 
 
 

Situado num contexto de repressão, o CME neste período tem a sua 

composição efetuada mediante indicação do prefeito. Esta forma de ingresso 

expressa o reflexo do caráter arbitrário do regime militar na educação no Município. 

Ainda nesta gestão em 5 de fevereiro de 1973, o prefeito Augusto Lucena 

apresentou uma ementa que altera o artigo 5º da lei 10383 e o artigo 5º da lei nº 

10384 de 01 de Setembro de 1971 (a alteração refere-se ao recebimento da 

remuneração pelos conselheiros e pelo presidente do CME). 

 

1.3 Os Conselhos de Educação: base do atual CME 

Para falarmos na gênese do CME, é importante nos referirmos à questão dos 

sistemas de ensino no Brasil. 

As constituições federais de 1946, 1967 e 1969 com diferentes configurações 

afirmam em sua essência que a União, os Estados e o Distrito Federal podem 

organizar seus sistemas de ensino. Dado o não reconhecimento dos municípios 

como entes federativos e o caráter hierárquico dualista que moldava tais 

constituições, as municipalidades não criaram seus sistemas de ensino. 

Em Recife, após “o Ciclo Lucena”, a cidade passa por cinco prefeitos, todos 

indicados pelo poder central, de uma vez que eleições diretas só ocorriam nos 
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pequenos municípios durante o período da ditadura militar. Somente a partir de 

1985, já no período de restauração da democracia política é que foi retomada a 

eleição para os dirigentes das grandes capitais, período em que Jarbas Vasconcelos 

foi eleito pelo voto direto para o seu primeiro mandato frente à prefeitura do Recife. 

As mudanças, no que se refere às responsabilidades municipais com a 

educação, vão ocorrer a partir da promulgação da constituição de 1988. Até então, o 

município possuía de fato um sistema de ensino, mas não de direito, uma vez que 

era impedido de estabelecer normas pedagógicas. Assim, a constituição de 1988, ao 

reconhecer os municípios como entes federativos, dentre outras atribuições, lhes 

possibilitou a criação de seus sistemas de ensino tal como a União, Estados e 

Distrito Federal o que significou, sem dúvida, um avanço que se deve ao caráter 

cooperativo, participativo e descentralizador da nova ordem constitucional 

(PERNAMBUCO-CEE/PE, 2001). Neste sentido, a constituição estabeleceu o Brasil 

como uma República Federativa por cooperação, de acordo com os artigos 1º, 18º, 

23º, 29º e 30º, permitindo aos municípios que deixassem de ser apenas subsistema 

dos Estados. 

Especificamente, no que concerne à educação, o artigo 211 determina que a 

União, os Estados e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus 

sistemas de ensino. Neste sentido, tanto a Constituição quanto a Lei de Diretrizes e 

Bases (LBD) insistem no princípio de colaboração recíproca, como horizontes no 

interior do qual os entes federativos, todos autônomos nos termos desta constituição 

(Art. 18), devem trabalhar entre si e gerir o sistema em suas múltiplas competências. 

As gestões a serem feitas, as dificuldades e problemas a serem resolvidos, 

implicam, pois, além da descentralização, repartição de competências e a delegação 

de atribuições. Por isso, os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e 



 43

leis que adotarem (Art. 35), e o município reger-se-á por lei orgânica (Art. 29), 

atendidos, em ambos os casos, os princípios estabelecidos na Constituição e, no 

caso dos municípios, os da respectiva Constituição Estadual.  

Evidentemente, estamos diante um novo “ethos” cooperativo entre os entes 

federativos. O princípio da colaboração recíproca dentro de um mesmo país 

recomenda o diálogo e a troca de informações e experiências entre todos os órgãos 

normativos congêneres municipais, com os respectivos órgãos executivos. 

É neste contexto de colaboração que vai se situar a criação de inúmeros 

Conselhos visando ao controle social das políticas públicas, tal como foi o caso da 

reformulação do CME em Recife. 

Na nova conjuntura propiciada pela constituição federal de 1988, o CME não 

pode se omitir de exercer determinadas funções, como componente do poder 

público. Não pode como órgão máximo da esfera municipal deixar de cumprir e de 

exigir o cumprimento da educação como direito do cidadão como proclama a 

Constituição Federal. 

De modo geral, os CMEs apresentam quatro funções (RIBEIRO, 2004, p. 52): 

a) Consultivas, quando respondem a indagações e consultas sobre 

questões atinentes à educação; 

b) Normativas, quando estabelecem regras, normas e dispositivos a 

serem observados no sistema sobre sua jurisdição; 

c) Deliberativas, quando decidem questões submetidas à sua 

apreciação; 

d) Fiscalizadoras, quando acompanham o cumprimento das normas 

sobre sua jurisdição. 
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Apresentaremos a seguir a gênese das distintas formulações do Conselho 

Estadual de Educação (CEE) que presidiram a existência do CME e que guardam 

uma inter-relação harmônica com as instâncias de maior âmbito institucional, a 

exemplo do Conselho Nacional de Educação (CNE) e Conselho Estadual de 

Educação (CEE). 

 Segundo Ribeiro (2004), os Conselhos Estaduais de Educação foram criados 

na década de 60, através da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

4024/61 que permitiu em vários de seus artigos a existência deste órgão ao lado do 

Conselho Federal de Educação. Sua origem toma por base uma concepção mais 

ampla de política. Os conselhos teriam uma função permanente para além da 

rotatividade dos governos e particularmente dos partidos. Eles deveriam absorver o 

todo da educação dando uma perspectiva de continuidade a um direito do cidadão: o 

acesso à educação e permanência na escola como lugar de ensino/aprendizagem 

dos conhecimentos indispensáveis à participação na vida social. 

 Os conselhos estaduais deveriam, portanto, usufruir de autonomia e de 

poderes para normatizar, dentro de suas competências, o sistema de ensino. 

Enquanto órgão normativo compete-lhes regulamentar e direcionar os seus sistemas 

de ensino em vista da democratização da educação escolar. 

Os governos mais comprometidos com as demandas de sua população nos 

Estados federados esperavam destes conselhos assessoria e consultoria. 

 Ainda segundo este autor, a lei nº 4024/61 não fazia referência aos CMEs, 

mas a tendência de descentralização se afirmaria e se concretizaria em legislações 

posteriores, como na lei nº 5.692/71: 

 
Art. 41. A educação constitui dever da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios, dos Municípios, das empresas, da família e da 
comunidade em geral, que entrosarão recursos e esforços para 
promovê-la e incentivá-la. 
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Art. 58. A legislação estadual supletiva, observando o disposto no 
artigo 15 da Constituição Federal, estabelecerá as responsabilidades 
do próprio Estado e dos seus municípios no desenvolvimento dos 
diferentes graus de ensino e disporá sob medidas que visem a tornar 
mais eficiente a aplicação dos recursos públicos destinados à 
educação.  
Parágrafo único. As providências de que trata esse artigo visaram, a 
progressiva passagem para a responsabilidade municipal de encargos 
e serviços de educação, especialmente de 1º grau, que pela sua 
natureza possam ser realizados mais satisfatoriamente pelas 
administrações locais (grifos nossos). 
Art. 71. Os conselhos Estaduais de Educação poderão delegar parte 
de suas atribuições a Conselhos de Educação que se organizem nos 
Municípios onde haja condições para tanto. 
 
 

 A nossa segunda Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 5.692/71, oficialmente 

denominada de Lei da reforma do ensino de primeiro e segundo grau, foi gestada no 

período da ditadura militar, portanto, através de um processo altamente centralizado 

pelo governo federal em função do contexto que lhe deu origem, e marcado pela 

ausência da participação da sociedade civil e debates públicos, refletindo o período 

do arbítrio governamental. A marca do arbítrio expressava-se sobremaneira nas 

ações que restringiam as liberdades civis e políticas. Em um quadro completamente 

atípico, deu-se início a reforma da educação a partir da reforma universitária, ou 

seja, a reforma universitária se antecipava à reforma dos demais níveis de ensino. 

Surgia, desta forma, a Lei 5.540 em 1968 e, somente três anos mais tarde, editava-

se a Lei 5.692/71 voltada, especificamente, para os níveis de ensino anteriores ao 

ensino superior (CARNEIRO, 1998). 

 Voltando ao nosso objeto de estudo, o Conselho Municipal de Educação teve 

sua regulamentação a partir da sanção da Lei Orgânica Municipal, no Art. 135 de 04 

de abril de 1990, período em que era prefeito o Sr. Jarbas Vasconcelos, segundo 

prefeito eleito por voto direto, que tinha tido uma atuação marcante no processo de 

redemocratização da sociedade brasileira, e que governou Recife por dois 

mandatos. Particularmente, no primeiro mandato, foi levado ao poder municipal por 
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uma ampla coalizão de forças progressistas que o apoiaram por ter sido um dos 

baluartes na luta contra a ditadura militar. A regulamentação do CME na sua gestão, 

segundo os moldes propostos pela constituição de 1988, refletiu a sua postura 

política de então, dentre outros aspectos, por terem sido resguardadas as 

prerrogativas do Estado e do Município. 

Em continuidade, em 31 de maio de 1996, surge uma nova ementa à lei 

16.190/96 que dá nova regulamentação ao CME, de acordo com o artigo nº 135 da 

Lei Orgânica Municipal, refletindo a postura deste prefeito, em certa medida, ainda 

comprometida com os interesses populares. Recife, de então, foi palco de algumas 

iniciativas de ampliação do espaço público das decisões. Dentre elas podemos citar 

o programa “prefeitura nos bairros”, a Conferência Municipal de Educação – 

COMUDE -, “Fórum do Recife”, o “disque cidadão”, orçamento participativo e a 

criação de secretarias tais como: a secretaria de defesa do consumidor, secretaria 

dos direitos da cidadania e, ainda, programas e projetos com parceria, programa de 

financiamento do Recife Antigo. 

Segundo registro e reflexões de alguns dos executores da política municipal 

neste período, apuramos as seguintes informações: a Secretaria Municipal de 

Educação inspirada na carta magna tomou iniciativas de aprofundamento da 

democracia, abrindo-se ao debate sobre os mecanismos de participação 

democráticos implementados enquanto diretriz para a gestão municipal. Buscava 

expandir a participação dos cidadãos na definição e controle da política educacional. 

(MONTEIRO et al., 2000). 

 Esta perspectiva articulava-se com o disposto na lei orgânica, no plano diretor 

de desenvolvimento da cidade do Recife e em outras leis que na esfera municipal 

regulamentavam mecanismos necessários à efetivação dos processos de 
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participação social em nível do sistema municipal. Tais mecanismos convergiam, no 

caso da educação, para a universalização do acesso à educação escolar de 

qualidade, considerado como eixo organizador da política educacional no período 

1993/1996. A gestão democrática da educação municipal fundamentou-se nos 

seguintes princípios: representatividade, universalidade, autonomia, respeito mútuo 

e coerência. 

Ao longo da gestão foram efetivados, em cumprimento à legislação vigente, 

vários mecanismos de participação da sociedade na formulação e controle da 

política educacional do município. Também foram ampliadas instâncias de gestão 

colegiada, como condição de efetivar a gestão democrática. Neste sentido, além dos 

Conselhos Escolares, do Conselho Municipal de Educação e da Conferência 

Municipal de Educação, foram instituídas as Comissões Regionais de Educação 

(MONTEIRO et al, 2000). 

 Após o 2º governo de Jarbas, no ano de 1997 toma posse o prefeito Roberto 

Magalhães. Voltando ao processo de implantação do CME, em 11 de Agosto de 

1997, este prefeito envia à câmara municipal um projeto de lei, adicionando dois 

parágrafos ao artigo 8º da lei municipal nº 16190/96 que regulamenta o CME. 

Pretende com a alteração restaurar um “jeton” que era percebido pelos senhores 

conselheiros e que foi suspenso pela lei supracitada, através da revogação expressa 

da legislação que o concedia (lei nº 10303/71 e nº 10926/73). Ainda nesta gestão sai 

em 07.12.99, uma nova resolução de número 04/99, que dispõe sobre a aprovação 

do regimento do CME – Recife. Apesar de estar moderadamente alinhado com a 

política do governo federal, o prefeito Roberto Magalhães apresentava como 

prioridade da “prefeitura”, as obras nos morros e nas zonas especiais de interesse 

social (Zeis) e no complexo viário Joana Bezerra. Para a realização destes projetos 
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contava com recursos assegurados ao Recife no orçamento da União. Foi uma 

gestão em que a prioridade das ações voltava-se para a construção de obras 

públicas, mais fáceis de serem percebidas pela população como sinônimo de 

eficiência do trabalho da prefeitura. 

Trata-se de um período em que a cidade do Recife, tanto quanto os demais 

municípios e Estados, em articulação com as orientações do poder central, recebem 

os impactos da reforma gerencial da administração pública. 

 
A sua aprovação, afinal em 1998, partiu da convicção finalmente 
tornada dominante no país de que a reforma gerencial da 
administração pública era essencial, em curto prazo, para reduzir os 
custos do Estado e completar o ajuste fiscal, e, em médio prazo 
para tornar o Estado mais eficiente, mais efetivo, melhor capacitado 
para defender o patrimônio público, mas capaz de atender as 
demandas dos cidadãos a um custo compatível com as restrições 
econômicas impostas pelo dramático aumento da competição 
internacional envolvido no processo de globalização (BRESSER, 
2002, p. 45).  
 

Assim, desde o governo do presidente Collor de Mello e nos dois mandatos 

do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), materializa-se no país um 

retrocesso democrático no âmbito econômico-social, político e cultural, o que se 

reflete no município. Esta política constituiu a continuação do atraso, da violência e 

da má distribuição de renda, suas conseqüências foram inimagináveis no campo 

social. Os avanços que conseguimos na década de 80 foram, gradativamente, 

sendo anulados em nome da política de reajuste da economia e das medidas de 

atração do capital especulativo, mediante os mecanismos de desregulamentação, 

descentralização, flexibilização e privatização. A posição de submissão do país à 

ditadura das leis do mercado condenou milhares de brasileiros à expropriação de 

seus direitos constitucionais. A conseqüência no âmbito social é o acréscimo de 

grande massa de excluídos das condições mínimas de uma sobrevivência digna. 
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Estas conseqüências foram sentidas por nós de modo mais evidente no cotidiano 

das cidades. Em Recife, assistíamos e convivíamos com uma crise urbana, marcada 

pelo desemprego, marginalidade e violência, tornando a cidade alvo da fuga de 

investimentos capazes de gerar postos de trabalho e renda de forma a minimizar os 

custos sociais locais, derivados das políticas recessivas implementadas na esfera 

federal. 

Em 2001, uma nova gestão assume a PCR para o período de 2001 a 2004; 

trata-se de uma coalizão tendo à frente o prefeito João Paulo. O governo municipal 

que assume a administração da cidade do Recife para este período é derivada de 

uma frente de esquerda que assume a responsabilidade histórica para viabilizar 

suas convicções políticas. Para isso, em observância a lei orgânica do município, no 

seu artigo 54, inciso VIII, encaminha à Câmara Municipal do Recife o Plano 

Plurianual, no qual quantifica as metas, programas, projetos e ações que buscam 

traduzir os compromissos assumidos com a população da nossa cidade (RECIFE, 

2001, revisão 2004). 

Segundo o documento acima citado, este foi elaborado após um intenso 

processo de ausculta da sociedade, através da participação direta de milhares de 

cidadãos e cidadãs nas instâncias do orçamento participativo e nos diversos 

conselhos temáticos, passando a ser reconhecido seu papel e importância por esta 

administração. 

A elaboração do plano está centrada na “inversão de prioridades”, entende 

esta expressão como: luta por melhores condições de vida para todos que vivem 

nesta cidade. Para isso, fará um esforço no sentido de buscar combater a profunda 

dívida social, que coloca o Recife entre os municípios com os piores índices de 

qualidade de vida do país. O projeto para este período está inspirado na diretriz 
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geral de construir uma sociedade socialmente justa, economicamente viável e 

fisicamente organizada, buscando fazer do Recife uma cidade saudável. Conforme o 

documento, as prioridades para o ano de 2002 consolidam e avançam as mudanças 

encaminhadas em 2001, no modo radicalmente democrático de planejar e 

administrar a cidade. 

O governo apresenta no seu PPA 2002 – 2005, Recife Cidade Saudável, 

revisão 2004, as orientações e opções estratégicas para tornar Recife uma cidade 

saudável.  

• Valorização da ética e busca de transparência; 

• Construção do sentido de equipe (solidariedade); 

• Orientação pelo senso de urgência da população. 

São seis as opções estratégicas do PPA 2002 – 2005 que orientam as 

iniciativas e os investimentos considerados prioritários para ação transformadora da 

administração municipal. Destacaremos, aqui, apenas as que se referem à 

educação. Trata-se da opção estratégica 4: ampliação das oportunidades através da 

educação. A gestão em foco afirma neste documento que 

 
O acesso à educação de qualidade é um imperativo do governo 
municipal do Recife. Uma sociedade democrática tem a 
universalização do ensino fundamental como pressuposto. Além 
disso, a gestão e o controle da política educacional são meios 
fundamentais para o alcance de uma situação de permanência e 
qualidades educacionais (RECIFE, Plano Plurianual, 2002-2005, 
revisão 2004, p. 4). 

 
 

Apresentando, também seus macroobjetivos, quais sejam: 

• Universalizar o acesso à educação fundamental com qualidade; 
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•  Adotar uma proposta pedagógica que contemple a identidade e a 

diversidade no âmbito de um projeto social articulado às demandas por 

melhoria da qualidade de vida coletiva; 

•  Implementar uma gestão democrática, com transparência e controle público 

da política educacional; e  

• Valorizar os profissionais da educação. 

O programa Plurianual 2002 – 2005 Recife, cidade saudável, compõe-se de 

duas partes: na primeira, todos os projetos e ações a cargo do executivo foram 

agrupados em programas integrados e específicos, cujos objetivos correspondem às 

opções estratégicas que orientam toda a administração. 

Os programas específicos agrupam projetos e programas setoriais sob a 

responsabilidade de um único órgão gestor. Estão voltados para a melhoria da vida 

das pessoas, a melhoria dos aspectos físicos da cidade e a melhoria da gestão 

municipal. 

No caso específico da educação, temos o programa: Gestão das Políticas de 

Educação Municipal da Secretaria de Educação que tem por objetivo construir a 

gestão democrática com transparência e controle público da política educacional. 

Para atender a este objetivo pretende desenvolver os seguintes projetos e ações:  

Coordenação e supervisão de política de educação do município. 

• Estabelecer padrões básicos de funcionamento das escolas. 

• Estabelecer mecanismos de permanência do aluno na escola. 

• Elevar a taxa de aprovação do aluno da rede municipal de ensino e reduzir 

a taxa de distorção idade – série. 

• Estabelecer um sistema de avaliação da qualidade do projeto educativo da 

rede municipal. 
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• Garantir a Conferência Municipal de Educação. 

• Constituir as comissões regionais de controle público da qualidade de 

educação. 

• Instituir o sistema municipal de ensino. 

• Desenvolver projetos intermunicipais de educação escolar. 

• Regulamentar processo de escolha dos dirigentes das escolas municipais. 

Fortalecimento de Conselhos de Gestão da Educação do Município. 

• Assegurar o funcionamento dos conselhos do município. 

• Consolidar os conselhos escolares em funcionamento e estimular sua 

instalação no conjunto de escolas. 

Fortalecimento de Grêmios Estudantis. 

• Incentivar a criação de organizações estudantis. 

Com a afirmação desses programas, a gestão espera empreender uma ação 

transformadora reconhecendo o poder da solidariedade e da mobilização, mesmo 

num contexto econômico adverso. Para isso pretende atrair investimentos para 

fortalecer economicamente a cidade, ainda que estejamos mergulhados num cenário 

de crise nacional e internacional (RECIFE, Plano Plurianual, vol. 2, 2001). 

Apesar de estar imerso num contexto, tão adverso o governo municipal, 

segundo as teorias críticas do Estado; ele, não é uma entidade neutra e isenta de 

conflitos. Entendemos que o caráter de dominação que o Estado possui, mantém 

uma interface com o seu papel de mediador dos conflitos derivados das relações 

sociais desiguais que marcam as sociedades capitalistas. Portanto ao possuir uma 

autonomia relativa, o Governo Municipal não apenas reflete as forças contraditórias  

presentes em seu interior, mas tende a direcionar as suas ações muito mais para 

atender aos interesses da maioria da população, apresentando projetos e ações que 
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ampliam os canais de participação. A exemplo do CME, um órgão co-gestor da 

educação municipal.  

Com o novo governo municipal, assume a secretaria de educação a 

professora Edla Soares² que passa a implementar as novas diretrizes para esta 

gestão. Com relação ao CME, em 13.05.2001 sai uma nova portaria (21.55) para 

designar os conselheiros titulares e suplentes do CME, como dispõe a lei 16.190/96 

dando-lhe uma nova regulamentação (Diário Oficial de 19.05.2001). Nesta gestão foi 

 sancionada a lei 16.768/2002 que cria o sistema municipal de ensino do Recife -

SMER, que no seu título III trata da organização e das suas atribuições. No seu 

artigo 6º, define o CME como um órgão deliberativo, consultivo e normativo do 

sistema Municipal de Ensino do Recife – SMER. 

 Como já apontamos anteriormente, o CME tem sua origem prevista no artigo 

135 de lei orgânica municipal. É regulamentado pela Resolução nº 04/99 de 07 de 

Dezembro de 1999, que dispõe sobre a aprovação do seu regimento. Segundo ele, 

o CME tem no capítulo II, a sua significância em relação a nosso objetivo, uma vez 

que tem por finalidade e competência: acompanhar e avaliar as políticas 

desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, promover e divulgar estudos 

e pesquisas sobre o sistema municipal de ensino, realizar estudos, pesquisas e 

publicar dados sobre a situação do ensino municipal com a colaboração da SEC e, 

ainda, publicar anualmente relatório das suas atividades. Quanto à composição do 

Conselho, esta é determinada no capítulo 3, artigo 4, quando afirma que será 

formado por 14 (quatorze) membros efetivos com a seguinte composição: sete 

representantes de órgãos públicos e sete representantes da sociedade civil. Esta  

_____________________ 

2. SOARES – Secretária de Educação do Município do Recife, no período de 2001 a 2004. 
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equidade numérica, prevista em lei como forma de promover uma participação 

equânime de todos os representantes da sociedade, revela a intenção legal para se 

garantir a participação de todos no processo decisório sobre a educação na cidade 

do Recife. 

Muitas são as discussões travadas em torno da importância do papel dos 

Conselhos Municipais para o processo de democratização da gestão da educação 

pública. Ao participarmos, em 2003, do XII Encontro da União Nacional dos 

Conselhos Municipais de Educação, que teve como objetivo ampliar o debate 

educacional e fortalecer o intercâmbio e a articulação entre conselhos, foi possível 

identificar elementos importantes sobre o grau distinto de poder de intervenção dos 

conselhos no planejamento, acompanhamento e execução das políticas para a 

educação nos municípios.  

O desejo de compreender a dinâmica do processo de interlocução que ocorre 

entre os representantes das diversas entidades com suas bases, buscando 

apreender em que medida o CME tem contribuído para ampliar a esfera pública das 

decisões educacionais, nos levou a propor como foco de nosso estudo a 

investigação do sentido da participação da sociedade civil no CME na gestão 2001 a 

2004, buscando apreender na experiência do conselho a expressão de interlocução 

pública que marca sua convivência de acordo com as orientações teórico-

metodológicas apresentadas no capítulo seguinte. Considerando que o nosso objeto 

de estudo foi alvo das seguintes categorias analíticas: a participação, a cidadania e 

a esfera pública, no próximo capítulo realizamos um breve estudo do conceito de 

Estado e do processo de sua democratização, procurando discutir os procedimentos 

que podem viabilizar este processo, tais como: a participação, a cidadania e a 

construção de uma esfera pública. Empreendemos uma discussão sobre o 
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paradigma da esfera pública, no interior dos conselhos gestores, particularmente o 

CME, focalizando sua importância e implicações para a democratização do processo 

decisório educacional e da qualidade do ensino. Também apresentamos uma 

reflexão sobre as limitações deste mecanismo de participação que a sociedade 

dispõe para controle e intervenção das propostas educacionais para o município. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 REFERÊNCIAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Constitui objetivo deste capítulo apresentar as principais orientações teórico-

metodológicas que nortearam a pesquisa. Além das indicações, tratadas no capítulo 

anterior, a respeito do papel dos municípios, das cidades, do poder local na 

contemporaneidade e, ainda, acerca da origem da Educação Municipal e a origem e 

dinâmica do CME ao longo dos governos municipais, vamos abordar aqui os 

conceitos de Estado, procurando discutir o processo de sua democratização e os 

mecanismos que possam viabilizar este processo tais como, a participação, a 

cidadania e a construção de uma esfera pública.  

Tratamos destes elementos teóricos que nos serviram de apoio na busca da 

compreensão sobre a dinâmica do processo de interlocução que ocorre entre os 

representantes das diversas entidades – que têm assento no Conselho Municipal de 

Educação da cidade do Recife – CME – com os seus respectivos segmentos, na 

tentativa de apreender em que medida esta instituição tem contribuído para ampliar 

a esfera pública das decisões educacionais. 

Neste sentido, o CME constitui uma destas estratégias inovadoras de 

participação da sociedade civil, enquanto um instrumento que pode contribuir para a 

construção de uma cidadania, efetivamente participativa e democrática. 

Compreender o conselho como um espaço democrático significa entendê-lo na 

perspectiva de um mecanismo de que a sociedade dispõe para dialogar e se fazer 

ouvir através de seus representantes imprimindo no Governo Municipal o 

atendimento aos seus interesses e às suas demandas. 
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Nas análises de políticas públicas, como é o caso das políticas de educação, é 

imprescindível não se perder de perspectiva o papel do Estado na condição de 

mentor e empreendedor das mesmas. Desta forma, concordamos com Torres, 

quando afirma que 

A discussão sobre a teoria do Estado tem importância fundamental 
para a educação, não somente porque as definições de quais são os 
problemas educacionais e suas soluções dependem em grande parte 
das teorias do Estado que justificam (e subjazem) ao diagnóstico e à 
solução, como também porque as novas modalidades de ação 
estatal, muitas vezes definidas como estado neoliberal refletem uma 
mudança significativa na lógica da ação pública do estado na 
América Latina. Por sua vez, esta mudança no caráter do estado 
pode refletir também novas visões da natureza e alcance do pacto 
democrático e também das características que deve ter a educação e 
a política educacional na globalização mundial do capitalismo 
(TORRES, 1995, p. 111-112). 

 

 Com base nestas indicações, compreendemos, em primeiro lugar, que a 

máquina administrativa municipal é parte das instituições que compõem o Estado 

brasileiro, um dos seus ramos. Entretanto, que, por ser movida e alimentada pela 

ação humana, os atores que dela participam podem imprimir às referidas ações 

características próprias, por estes ramos gozarem de uma certa autonomia. Em 

segundo lugar e em decorrência, compreendemos que as políticas formuladas e/ou 

implementadas pelo poder municipal estão permeadas por conflitos e interesses 

diferenciados, cuja materialização, através da mediação do CME, depende de como 

os diferentes atores envolvidos no processo educacional incorporam, resistem ou 

modificam tais políticas, cujas ações, por sua vez, têm por base diversos 

determinantes que entram em jogo: a história de vida de cada um, o modelo de 

gestão, a composição do CME e o processo de interlocução que este estabelece 

com as entidades representativas da sociedade civil, o que implica, 

necessariamente, considerar as características do processo participativo. 
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 Cumpre aqui resgatarmos um dos conceitos de Estado formulado por 

Gramsci, o Estado no sentido lato que compreende a Sociedade Política e a 

Sociedade Civil (GRAMSCI, 1968, p.10-11). 

Em nosso estudo, concebemos, pois, o Estado não enquanto uma entidade 

neutra isenta de conflitos, e apenas a serviço dos interesses das classes 

dominantes. Em contraposição, partimos do pressuposto de que o Estado está 

imerso nos conflitos de classe, uma vez que, de um lado, o próprio Estado é, em sua 

natureza, um elemento de dominação e, por outro, tem que exercer o papel de 

mediador dos conflitos derivados das relações sociais desiguais que caracterizam as 

sociedades capitalistas. Sendo assim, nossa perspectiva procurou se apoiar em 

teorias críticas do Estado que lhe atribuem uma autonomia relativa. É fundamental 

destacar que o Estado não é um ser abstrato, materializado na pessoa do governo, 

mas é formado por forças contraditórias em seu interior capazes de impedir, ou não, 

a representação dos interesses da maioria da população. 

Neste sentido, é oportuna uma referência à distinção que Gramsci faz entre 

os “aparelhos privados de hegemonia” que integram a sociedade civil, ou seja, são 

organismos sociais coletivos voluntários e relativamente autônomos em relação à 

sociedade política, nos quais se materializam as diferentes visões de mundo que 

buscam e lutam pela detenção de um poder hegemônico e, portanto, por onde 

circulam forças contra-hegemônicas em termos da ordem predominante. Constituem 

esses aparelhos os partidos políticos, sindicatos, associações das mais diversas 

ordens, movimento sociais entre outros (GRAMSCI, 1991). 

 Neste ponto é oportuno o esclarecimento que Coutinho faz sobre o sentido 

que Gramsci atribuiu ao adjetivo “privado” (que aparece em sua obra de modo 

aspeado). Esses aparelhos são considerados “privados” por possuírem um caráter 
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voluntário ou “contratual”, no sentido de que a eles se adere espontaneamente. 

Entretanto, possuem uma indiscutível dimensão pública, na perspectiva do conceito 

ampliado de Estado, por integrarem as relações de poder de uma dada sociedade 

(COUTINHO, 2000). 

Vale salientar que, embora estejamos nos apoiando em indicações analíticas 

gramscianas, em termos de suas perspectivas políticas, não se realizaram no que se 

refere à construção de uma sociedade comunista/igualitária, como comprovaram as 

experiências vivenciadas pelos países em que se instalou o chamado socialismo 

real. Perante este fato, nas suas contribuições teóricas para o entendimento do 

Estado nas sociedades capitalistas, temos em Bobbio um aporte similar, intentado 

mais diretamente para a realidade das sociedades contemporâneas, na perspectiva 

política da construção da democracia social substantiva. De fato, um debate 

contemporâneo se instala quando se fala na expressão “sociedade civil”, geralmente 

empregada como um dos termos da grande dicotomia sociedade civil/Estado. 

Bobbio, de forma distinta dos que ressaltam esta dicotomia, concebe a sociedade 

civil como “o lugar onde surgem e se desenvolvem os conflitos econômicos, sociais, 

ideológicos, religiosos, que as instituições estatais têm o dever de resolver ou 

através da mediação ou através da repressão” (1987, p. 35-36). Ele não entende, 

pois, a sociedade civil como um campo sujeito destes conflitos contraposto ao 

Estado. Ao contrário, para Bobbio os grupos, os movimentos, as associações, as 

organizações representativas, ao lado de organizações de classe, grupos de 

interesses, associações de diferentes gêneros com fins sociais e indiretamente 

políticos, os movimentos de emancipação de grupos étnicos, de defesa dos direitos 

civis, constituem a esfera pública e, portanto, da sociedade civil não contraposta ao 

Estado, mas enquanto um espaço ampliado deste (BOBBIO, 1987). 
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 2.1 A questão democrática 

Neste ponto, é oportuno lembramos que, em sua trajetória histórica, a 

democracia tem apresentado inúmeras concepções segundo o caráter político-

ideológico de cada momento. Entretanto, seus fundamentos advêm da Antiguidade, 

quando era compreendida como exercício da cidadania, mas esta ainda não possuía 

um caráter universal. 

 Na Antiguidade, a referência mais significativa de democracia estava 

presente na sociedade grega. A democracia, ou “governo do povo”, tem uma história 

comum com a existência da pólis, das cidades – Estado da antiga Grécia. Os gregos 

tinham a cidade como o espaço único por excelência da vida social, sendo 

considerada como “o agrupamento ideal de seres humanos desde que – é 

importante a distinção – fossem gregos e não bárbaros, fossem homens livres e não 

escravos fossem homens e não mulheres”. O fato de que os gregos conheceram na 

prática as primeiras formas de democracia, nas quais um número significativo de 

pessoas interferia na esfera pública, contribuindo para a formação do governo, fez 

com que Aristóteles definisse o cidadão como todo aquele que tinha o direito (e 

conseqüentemente o dever) de contribuir para a formação do governo, participando 

ativamente das assembléias onde se tomavam as decisões que envolviam a 

coletividade e exercendo os cargos que executavam essas decisões (CIAVATTA, 

2002, p. 89). 

No entanto, a teoria e a prática da cidadania entre os gregos clássicos 

estavam longe de se efetivar numa dimensão universal. Para os gregos, mesmo nas 

situações mais democráticas, como foi em Atenas nos séculos V e VI a.C., estavam 

excluídos dos direitos de cidadania os escravos, as mulheres e os estrangeiros. 

Estes, em conjunto, constituíam mais de três quartos da população adulta ateniense. 
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E, ainda, os direitos de cidadania na Grécia referiam-se ao que chamamos hoje de 

direitos políticos, ou seja, os direitos à participação no governo, mas não 

correspondiam ainda aos modernos “direitos civis”, tais como os direitos à liberdade 

de pensamento e expressão. Só a partir do mundo moderno é que a democracia 

passou a ser concebida como um dos modelos mais avançados das formas de 

governo presentes nas sociedades, o que a diferencia dos formatos que tomou em 

suas origens (COUTINHO, 2000). 

Ainda de acordo com Coutinho, a partir de Rousseau3 a democracia passou a 

ser concebida como uma construção coletiva do espaço público, ou seja, com a 

plena participação consciente de todos na gestação e no controle da esfera política. 

Deste modo, foi no século XVIII que Rousseau, com base em uma severa crítica ao 

modelo de organização social existente, elaborou uma proposta de sociedade 

alternativa profundamente democrática, radical e popular, conforme aparece em sua 

obra O Contrato Social. Ao mesmo tempo, indicou também os limites ideológicos 

contidos na Doutrina Liberal (COUTINHO, 2002). 

O amplo emprego, hoje, do termo democracia pelas mais distintas correntes 

teórico-políticas, requer estarmos atentos para os múltiplos significados a ele 

subjacentes, tendo em vista que se auto-intitularem democratas não significa que 

pessoas, instituições, ou sociedades exerçam e/ou defendam efetivamente práticas 

democráticas. Nesta perspectiva, nos adverte Semeraro: 

 
Hoje, embora exista uma linguagem parecida, há visões conflitivas de 
democracia e de público entre partidos, organizações da sociedade 
civil, movimentos sociais e culturais, não apenas em um mundo que 
aprofunda divisões entre países centrais e periféricos, mas no interior 
de uma mesma nação e de um mesmo setor social. Portanto, em um 
sistema que se globaliza rapidamente uniformizando culturas, 
embaralhando signos e amalgamando discursos, se faz cada vez mais 

                                                 
3 Considerado por este autor “o mais radical representante do pensamento democrático no mundo 

moderno” (COUTINHO, 2002, p. 50). 
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necessária uma apurada análise conceitual conectando-a ao contexto 
histórico e às forças dominantes que determinam o nosso horizonte de 
compreensão (SEMERARO, 2002, p. 214). 

 

Diante do incalculável repertório de definições e sentidos diferentes atribuídos 

à idéia de público, julgamos necessário saber de que concepção de democracia 

estamos tratando. Para que possamos tomar nossa posição, consideramos neste 

trabalho os conceitos de democracia que permeiam o debate em nossa sociedade, 

particularmente aqueles referentes às políticas governamentais, para que possamos 

ter maior clareza quanto aos projetos e objetivos dos distintos modelos teórico-

políticos. Por tudo isto, recorremos a alguns autores que têm propiciado uma fértil e 

produtiva discussão sobre o conceito que, necessariamente, articula-se ao conceito 

de participação, cidadania e espaço público. Dentre os autores que teorizam sobre a 

questão, destacamos Bobbio (1986), Coutinho (2002), Benevides (2002), Santos 

(1999), Friedman (1984), Schumpter (1952), que trazem uma contribuição, ora 

diferenciada, ora aproximada, quanto ao tratamento que dão ao(s) 

tema(s)/conceito(s). 

Iniciando por Bobbio (1986), ele chama a atenção para o fato de que da idade 

clássica até hoje o termo “democracia” foi sempre empregado para designar uma 

das formas de governo, ou seja, um dos diversos modos com que pode ser exercido 

o poder político. Especificamente, designa a forma de governo na qual o poder 

político é exercido pelo povo, significando que o regime democrático inclui “um 

conjunto de regras e de procedimentos para a formação de decisões coletivas, em 

que está prevista e facilitada a participação mais ampla possível dos interessados” 

(1986, p. 12). Assim, a existência de um regime democrático pressupõe um conjunto 

de regras e/ou normas pré-estabelecidas pelos atores envolvidos para que possa 

haver o máximo de justiça capaz de garantir o direito de todos, cujo fundamento 
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principal é “a regra da maioria, ou seja, a regra à base da qual são consideradas 

decisões coletivas - e, portanto, vinculatórias para todo grupo – as decisões 

aprovadas ao menos pela maioria daqueles a quem compete tomar a decisão” 

(BOBBIO, 1986, p. 19). 

Este autor destaca ainda que “aos chamados a decidir sejam garantidos os 

assim denominados direitos de liberdade, de opinião, de expressão das próprias 

opiniões, de reunião, de associação etc.” (BOBBIO, 1986, p. 20). Podemos concluir 

a partir desta afirmação que todo governo comprometido com a implantação e 

manutenção do processo democrático tem o dever de garantir o direito às liberdades 

civis, que se expressam em diferentes estratégias, tais como: as reuniões de grupos, 

associações, as mobilizações sociais, a imprensa, entre outros. 

 É neste sentido que Bobbio (2000) vai afirmar que as práticas efetivamente 

democráticas não ocorrem apenas mediante a integração da democracia 

representativa com a democracia direta. Ela se dá, sobretudo, mediante a extensão 

da democratização, entendida como instituição e exercícios de procedimentos que 

viabilizem a participação dos interessados nas decisões coletivas. Sendo assim, o 

desenvolvimento da democracia consiste na passagem da democracia na esfera 

política, quando o indivíduo é considerado cidadão, para a democracia na esfera 

social, quando o indivíduo é considerado na multiplicidade do status que ocupa na 

sociedade civil. Em sociedades de democracias mais avançadas, o cidadão percebe 

que o direito à participação política inclui uma esfera mais ampla, a esfera da 

sociedade em seu conjunto, pois as decisões políticas estão condicionadas pelo que 

acontece na sociedade civil. Assim, hoje, para obtermos um indicador do 

desenvolvimento democrático devemos considerar não mais o número dos que têm 

o direito de votar, mas o número de espaços democráticos, além dos políticos, onde 
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se exerce o direito de voto. Tratamos de considerar não apenas quem vota, mas, 

sobretudo onde se vota e sobre o que se vota. 

Este autor afirma que o processo de alargamento da democracia na 

sociedade contemporânea não ocorreu apenas através da integração da democracia 

representativa com a democracia direta, mas, sobretudo, através da extensão da 

democratização; isto significa dizer a instituição e exercícios de procedimentos que 

permitem a participação dos interessados nas deliberações de um corpo coletivo, 

diferente dos políticos. Todavia, nos alerta: 

 
Se hoje se deve falar de um desenvolvimento da democracia, ele 
consiste não tanto, como erroneamente muitas vezes se diz, na 
substituição da democracia representativa pela democracia direta, 
(substituição que é de fato, nas grandes organizações, impossível), 
mas na passagem da democracia na esfera política, isto é na esfera 
em que o individuo é considerado como cidadão, para democracia 
na esfera social, onde o individuo é considerado na multiplicidade do 
seu status, por exemplo, de pai e de filho, de cônjuge, de 
empresário... (BOBBIO, 2000, p. 156). 

 

 Assim, para ele as formas atuais de desenvolvimento da democracia não 

podem ser interpretadas como um novo tipo de democracia, mas devem ser 

entendidas como sendo a ocupação de novos espaços de formas tradicionais de 

democracia, isto é, de espaços ocupados até então por organizações de tipo 

hierárquico ou burocrático. 

 Este novo enfoque é visto como uma verdadeira reviravolta no 

desenvolvimento das instituições democráticas que Bobbio sintetiza na seguinte 

formulação: “da democratização do Estado à da sociedade” (ibidem, p. 55). 

Podemos concluir a partir daí que o desenvolvimento da democracia em 

determinado país não pode ser identificado em função do sufrágio universal. 

 Continuando a nossa discussão sobre a democracia, passaremos a analisá-la 

na ótica de um dos mais representativos liberais do século passado, Friedmam 
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(1984). Para ele, as decisões coletivas deverão ser tomadas mediante o conjunto de 

regras, segundo a vontade de uma determinada maioria. A regra da maioria na 

abordagem deste autor é definida nos seguintes termos: deveremos 

obrigatoriamente aceitar a regra da maioria, como uma alternativa a depender da 

“seriedade” do assunto envolvendo, ao invés de um princípio básico a ser seguido 

em todas as situações. Aqui fica evidente a concepção de organização social do 

autor, em que não são todos os que têm a oportunidade de participar, uma vez que 

o direito de todos participarem nas decisões é impedido por uma restrição diante da 

maioria simples. Assim, o que interessa é que as decisões sejam discutidas não por 

qualquer maioria, mas que para certas questões as decisões são obtidas por “certo 

tipo de maioria”, sob as quais não abre concessão (consenso essencial). 

 Noutra direção se coloca Coutinho (2002), que defende a democracia na 

perspectiva de projeto coletivo de sociedade, com a plena participação de todos no 

processo de construção e consolidação de uma esfera pública. Na ótica deste autor, 

o que existe na democracia é a igualdade na participação e não a exclusão de 

alguns e até mesmo de muitos, em detrimento da participação de uma maioria 

privilegiada no processo de tomada de decisões, seja lá de que natureza for. Assim, 

diferentemente dos liberais, entende que a participação da massa, intervindo 

enquanto sujeito histórico e ativo, é condição para o exercício da democracia. 

 Discutindo o papel do Estado, Friedman, defende o interesse neoliberal. Para 

ele, o governo é essencial, mas com a função de determinar as regras do jogo e 

constituir-se no árbitro para interpretar e fazer vigorar as regras estabelecidas: 

proteger as liberdades individuais, preservar a lei e a ordem, reforçar os contratos 

privados, promover mercados competitivos. A não interferência do Estado no 

sistema de mercado é a melhor conduta para a solução destas questões e garantir a 
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igualdade social em sua ótica. Com isso, a democracia é reduzida à participação de 

alguns privilegiados, pois não existe igualdade na participação da organização 

social. A participação neste contexto capitalista é fragmentada e dependente das leis 

do mercado, refletindo a desigualdade social do sistema que se considera 

democrático. 

 Sobre este aspecto, não aceita a idéia de que é o capitalismo que produz 

desigualdades (entre pessoas, setores e regiões) maiores que outros sistemas. Ao 

contrário, considera que o capitalismo leva a menos desigualdade do que outros 

sistemas de organização. 

 No que se refere à determinação do volume do dispêndio público e sua 

aplicação, a sua proposta é a de que compete ao mercado prover a sociedade dos 

bens e serviços de que necessita, exceto nos casos de bens invisíveis, os bens 

públicos e outros investimentos sob os quais não se tenha unanimidade. Somente 

para casos deste tipo, admite a intervenção do Estado, na condição de captar por 

vias políticas representativas, os desejos e aspirações da sociedade (FRIEDMAN, 

1984). 

 Por não admitir a intervenção no sistema de mercado, Friedman repele 

qualquer política de subsídios e incentivos creditícios ou fiscais, o que afeta os 

gastos públicos, não acompanhado diretamente no aumento; portanto, ele considera 

um foco de inflação que destrói o modelo que defende. Verificamos novamente as 

restrições impostas à aplicação de estratégias democráticas, quando permite 

apenas ao Estado atender às demandas da sociedade desde que não interfira no 

raio de atuação do mercado. Assim, fica impedida uma ampla participação e 

extensão nos/dos benefícios públicos a todos. Portanto, encontramos, novamente, 

nestas idéias que Friedman defende uma oposição à concepção de Coutinho, para 
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quem a democracia é um processo de construção de uma sociedade participativa e 

igualitária. A organização de uma sociedade em que não basta o respeito a algumas 

regras formais do tipo processo eleitoral para que se considere democrática, mas 

que seja ancorada pela conquista dos direitos fundamentais da cidadania moderna. 

Poderemos concluir que diferentemente de Coutinho a sociedade democrática, na 

concepção de Friedman, tem seu formato em grande parte determinado pelo 

mercado e, portanto, impedida de realizar a cidadania ativa. Nela tornam-se 

limitadas as possibilidades de uma prática ativa de participação dos cidadãos nas 

decisões que lhe dizem respeito e que são, portanto, de natureza pública.  

 Neste sentido, entende Coutinho que essa redução da concepção de 

democracia se inicia com Schumpeter e tem seqüência com outros pensadores 

liberais do século XX (COUTINHO, 2002). Ao discutir o pensamento deste pensador 

liberal afirma que “Schumpeter é um dos primeiros pensadores liberais a valorizar 

positivamente a expressão ‘democracia’, mas tentando minimizá-la e pô-la a serviço 

da conservação da ordem existente” (COUTINHO, 2002, p. 19). De acordo com o 

pensamento de Schumpeter, não se formam maiorias, a política é feita por elites; o 

povo, contudo, não consegue juntar razão e interesse, é incapaz de avaliar 

racionalmente aquilo que lhe interessa efetivamente. Para ilustrar a posição dos 

liberais, trazemos o pensamento de Schumpeter sobre o método democrático: 

  

Nuestra teoría arroja uma luz muy necessária sobre uma antiqua 
controvérsia; quien acepta a teoria clasica de la democracia y crea, 
em consecuencia, que el método democrático há de garantizar que 
se decidan las cuestiones y se configure la política de acuerdo com 
la voluntad del pueblo, tiene que encontrarse com el hecho de que, 
aun cuando esa voluntad fuese innegablemente real y definida, la 
decisíon por simples mayorias la tergiversaria em muchos casos 
mas bien que lê daria efectividad. Evidentemente, la voluntad de la 
mayoría es la voluntad de la mayoría y no la voluntad “del pueblo” 
(SCHUMPETER, 1952, p. 362). 
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 Para Shumpeter, a democracia consiste num sistema institucional em que os 

indivíduos adquirem o poder de tomar as decisões políticas mediante o processo 

eleitoral, independente de qualquer importância que tenha o segmento social. Isto 

por si só não quer dizer que exista participação igualitária. Nesta perspectiva, a 

democracia passa a ser, assim, o cumprimento de algumas regras do jogo, sendo 

destaque entre elas as eleições periódicas, em que o povo escolhe seus 

representantes entre as elites. Em uma outra direção, Shumpeter, ao questionar e 

redefinir o conceito clássico de soberania popular, propõe mudanças na forma de 

exercício da democracia, de modo a compatibilizar a complexidade da administração 

estatal moderna e a emergência da sociedade de massas. Com suas formas de 

mobilização paralelas às instituições estatais, estas últimas são vistas como as 

responsáveis pela formação e expressão de uma vontade geral. Shumpeter retira da 

concepção clássica de soberania “a idéia da busca de um bem comum substantivo, 

transformando, portanto, a soberania em um método de escolha de governantes” 

(AVRITZER apud GOHN, 2000, p. 31). Fazendo isto ele cria a possibilidade de 

integrar, no interior da teoria da democracia, duas teorias até então incompatíveis: a 

teoria das elites e a teoria da sociedade de massas. A partir destes construtos, fez 

surgir uma nova versão da teoria democrática: a do elitismo democrático – só as 

elites políticas teriam condições de participar do governo, propondo políticas, pois só 

elas eram capazes de exercer a racionalidade, isto argumentando que a 

racionalidade é inerente à moderna sociedade de massas; os indivíduos são 

concebidos como meros consumidores à mercê da publicidade e da persuasão. 

Avritzer conclui que o elitismo substitui nesta teoria, a idéia de consenso (apud 

GONH, 2004, p. 32). 
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 Diante da concepção de democracia apresentada pelos liberais, traduzida 

numa versão reducionista, por limitá-las, apenas, a regras formais que excluem a 

idéia de soberania popular, Coutinho se contrapõe a esses pensadores por 

minimizá-la e pô-la a serviço da ordem existente (COUTINHO, 2002, p. 19). Para 

ele, a democracia deve ser entendida não como algo que se esgota em determinada 

configuração institucional, mas sim como um processo (COUTINHO, 2000). Ela 

combina as reformas políticas com reformas econômicas e sociais. Para este autor, 

 
A democracia é soberania popular, é construção de uma 
comunidade participativa, é igualdade. Temos aqui determinados 
valores que o capitalismo demonstrou claramente que não é capaz 
de realizar. Uma verdadeira democracia é um processo que implica 
não só modificações políticas, mas também modificações 
econômicas e sociais (2000, p. 129). 

 

 Neste sentido, o autor se contrapõe à concepção liberal de democracia, que a 

concebe de modo minimalista, como se a democracia fosse apenas o respeito a 

algumas regras formais que permitem uma rotatividade das elites no poder, 

mediante o processo eleitoral. Entende democracia como um conceito que incorpora 

determinadas conquistas liberais, considerando-as necessárias à democracia (trata-

se dos direitos civis, do direito de livre expressão...), mas que incorpora também 

outros direitos democráticos, como, sobretudo, o direito à participação. Para que isto 

venha a ocorrer sugere que enfrentemos o desafio de imaginar formas institucionais 

que combinem a democracia representativa tradicional com a democracia 

participativa, de base, mas que incorpore também os chamados direitos sociais que 

são direitos fundamentais da cidadania moderna: o direito à previdência, à 

educação, à saúde e, no limite, o direito social à propriedade, o que implica a 

socialização dos meios de produção. Concordamos com este autor quando afirma 

que o processo de democratização é expresso na “ampliação” da esfera pública em 
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busca da construção de um projeto democrático moderno, dito com outras palavras, 

um projeto alternativo de sociedade, deste que estamos tentando, de modo penoso, 

construir no Brasil. 

 A democracia só realizará seu valor universal quando a grande massa dos 

excluídos for incorporada ao processo social como sujeitos históricos e ativos. Só 

poderemos ter democracia para as grandes massas da população se elas forem 

capazes de se organizar, de expressar seus anseios e de obter efetivamente 

conquistas sociais, culturais e políticas, num cenário institucional em permanente 

mudança. Podemos afirmar com base neste autor que a democracia não é uma 

forma acabada, mas constitui um processo em permanente construção. 

Semeraro (2002) também se contrapõe à concepção de democracia dos 

liberais ao destacar que, de fato, no embate com concepções populares e 

socializadoras, a democracia liberal se afirmou praticamente como contrato de 

indivíduos singularmente considerados que se acordam em torno de uma 

“convivência” juridicamente regulada e garantida por um poder artificialmente 

estabelecido ao qual se confere o “monopólio do uso legítimo da força” (WEBER, 

2001 apud SEMERARO, 2002, p. 214). Entende que, alegando a incapacidade do 

povo, a tirania da maioria e o risco da demagogia de massa, o liberalismo conseguiu 

impor uma ideologia elitista e adaptou ao seu horizonte de interpretação visões 

clássicas elevando-as a modelos universais. A política, assim, ausente de uma 

vivência popular, tornou-se instrumento de profissionais, vocação de poucos. Ao 

estabelecer a sua hegemonia sobre estes princípios, o liberalismo não conseguiu 

transformar-se em força expansiva e universal e esvaziou o próprio sentido de 

democracia. Exemplos não faltam, pois basta observarmos como recorremos a 

todos os meios de repressão quando nos vimos diante da ação reivindicatória das 



 72

organizações sociais por maior transparência do exercício do poder, a participação 

popular e a existência de propostas alternativas de sociedade. 

 Uma outra contribuição que nos dá uma visão ampliada da democracia é 

apresentada por Benevides, ao afirmar que 

 
Democracia é o regime político da soberania popular, porém com 
respeito integral aos direitos humanos. A fonte do poder está no 
povo que é radicalmente (radical no sentido de raízes), o titular da 
soberania e que deve exercê-la – seja através de seus 
representantes, seja através de formas diretas de participação nos 
processos decisórios (BENEVIDES, 2002, p. 72). 

 
 
 Esta autora, em sua definição de democracia, insere a garantia dos direitos 

humanos, na união entre democracia política e democracia social. Ela reconhece 

que a democracia política é herdeira do liberalismo com as liberdades individuais e 

públicas, que constituem o fundamento dos direitos civis. Ela entende a democracia 

social como fruto das lutas sociais e da consolidação dos valores da igualdade, da 

solidariedade e da liberdade. Acrescenta ainda que “a democracia social decorre 

justamente do respeito integral aos direitos humanos, que não se restringem aos 

direitos civis e às liberdades individuais, mas englobam os direitos econômicos, 

sociais e culturais” (BENEVIDES, 2002, p. 73). Assim, concebe a democracia não 

apenas na dimensão política, mas em sua dimensão social permeada por direitos 

que são fundamentais para a cidadania. Ao tratar do atual Estado brasileiro, ela 

considera que ele se constitui em um simulacro de democracia, com a ausência de 

uma efetiva soberania popular e dos mínimos direitos econômicos, sociais e 

culturais para a grande maioria da nossa população. 

Por outra parte, apesar do longo espaço de tempo que separa as distintas 

concepções de democracia, constatamos, simultaneamente, a presença de 
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diferentes definições do que é ser cidadão, bem como os sentidos diversos que 

assume a participação no efetivo exercício da democracia (COUTINHO, 2000).  

Como sugerem as indicações de Bobbio sobre a esfera pública, o conceito de 

participação mostra-se uma ferramenta fundamental para apreendermos a sua 

dimensão e efetividade. Sendo assim, a participação deve ser compreendida como 

um processo de conquista permanente e inacabado. Daí que não a entendemos 

como uma dádiva, como concessão ou algo já preexistente. A participação, nesta 

perspectiva, visa à autopromoção do homem, pois aqui ele é sujeito. Sujeito no 

compromisso e no envolvimento nas causas pelas quais luta, disposto a correr os 

riscos que lhe advêm. Não se submete a uma participação tutelada que lhe delimite 

o espaço de ação para uma cidadania ativa. Concordamos, pois, com Benevides 

quando afirma que “esta cidadania ativa supõe a participação popular como 

possibilidade de criação, transformação e controle sobre o poder, ou os poderes” 

(BENEVIDES, 1996, p. 20), o que, necessariamente, nos conduz a uma reflexão 

sobre a democracia. Esta se revela, também, uma categoria fundamental quando se 

tem por objetivo a análise da participação da sociedade civil nos processos 

decisórios de uma determinada sociedade. A democracia e a participação são 

conceitos indissociáveis. 

 Alguns autores contemporâneos vinculam as possibilidades da existência de 

uma gestão democrática compartilhada mediante o exercício de uma democracia 

deliberativa. Santos situa-se nesta perspectiva, quando aponta a democracia 

participativa e redistributiva como uma nova alternativa para recuperar a capacidade 

perdida no Estado, pela via da “fiscalidade participativa”. Em suas palavras cabe ao 

Estado 
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[...] mais funções de coordenação do que funções de produção 
direta de bem-estar, o controle da vinculação da obtenção de 
recursos a destinações específicas por via dos mecanismos da 
democracia representativa torna-se virtualmente impossível. Daí a 
necessidade de complementar com mecanismos de democracia 
participativa. A relativa maior passividade do Estado, decorrente de 
perda do monopólio regulatório, tem de ser compensada pela 
intensificação da cidadania ativa, sob pena de essa maior 
passividade ser ocupada e colonizada pelos fascismos societais 
(SANTOS, 1999, p. 70). 

 
 
 Interessa-nos saber o que se entende por democracia deliberativa. Esta forma 

de democracia corresponde a um sistema que integra a democracia direta com a 

democracia representativa. Ela refere-se aos mecanismos de representação política 

em que exista o envolvimento dos indivíduos como cidadãos políticos ativos, que, 

por meio de diálogos interativos realizados no decorrer do processo de participação 

na formulação de políticas públicas, possam construir consensos. Esse modelo de 

democracia exige a redefinição institucional de algumas instituições governamentais, 

principalmente no âmbito local, como instituições de participação deliberativa. Sua 

lógica política é a criação de um espaço público não estatal. Nele o Estado é o 

instrumento central de articulação e de coordenação. De acordo com a perspectiva 

de Santos, na situação atual, a criação destes espaços públicos é a única alternativa 

democrática que temos para evitar a proliferação de espaços privados assegurados 

pela ação do Estado a serviço dos fascismos societais. Estamos em um momento 

oportuno de criar novas lutas democráticas capazes de ampliar o leque de decisões 

democráticas que possam construir novos formatos institucionais alternativos. 

Sugere Gonh que esta transição paradigmática do Estado-articulador, por estar 

ainda para ser inventada, deverá ser objeto de uma transição institucional prudente. 

Deve transformar o Estado num campo experimental institucional (GOHN, 2003, p. 

42). 
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 As novas estratégias de participação, presentes na governança local, se 

baseiam no engajamento popular como um recurso produtivo central: a participação 

dos cidadãos – atores sociais – ao fornecer informações e diagnósticos sobre os 

problemas públicos gera conhecimentos e subsídios à elaboração de estratégias 

para a resolução dos problemas e conflitos envolvidos. A esta forma de construção 

do conhecimento, Santos denomina “conhecimento emancipatório”. Ele visa 

 
Uma re-politização global da vida coletiva, com base em duas idéias 
fundamentais. Em primeiro lugar, a idéia de que a hiper-politização 
do Estado, operada pela modernidade, é o outro lado da 
despolitização da chamada sociedade civil. Confinada a um setor 
específico da ação social – a esfera pública, o ideal democrático da 
política moderna foi neutralizado ou drasticamente limitado no seu 
potencial emancipatório. Em segundo lugar a liberdade não é um 
bem cultural da humanidade que tenha de ser defendido da política, 
como a teoria política liberal preconiza. Pelo contrário quanto mais 
vasto for o domínio da política, maior será a liberdade. O fim da 
política será sempre, de uma forma ou de outra, o fim da liberdade 
(SANTOS, 2001, p. 113). 

 

 Contribuindo para essa reflexão, Comparato (1989) formulou sua crítica ao 

modelo de democracia representativa, diante do uso fetichizado dela feito pelo 

Estado. Para este autor, “o Estado não é democrático tão só porque os agentes 

públicos mais importantes são eleitos pelo povo. A idéia de democracia 

representativa é uma falácia, quando o mecanismo eleitoral não conduz a uma 

superação do rígido poder oligárquico” (COMPARATO, 1989, p. 126). 

 O mecanismo da eleição para eleger representantes para atuarem tanto no 

executivo quanto no legislativo é uma forma simplista e reduzida de participação da 

população na esfera política, como se esta ação fosse suficiente para garantir o 

exercício da cidadania. Consideramos que não se trata de manter as formas 

tradicionais de democracia em novos espaços que vão constituir o alargamento da 

democracia, mas sim a construção de novos espaços verdadeiramente públicos 
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capazes de promover a democracia deliberativa no sentido em que fala Santos 

(2001). 

 

2.2 Democracia, Participação, Cidadania, Espaço e Esfera Públicos 

 Como o nosso interesse é focalizar a participação da sociedade civil em 

espaços públicos é oportuna uma referência ao modo como esta vem sendo 

analisada. Neste sentido, estamos levando em conta a sistematização feita por 

Gohn quando indica que podemos analisar a participação a partir de três níveis 

básicos: 

 
[...] o conceptual, o político e o da prática social. O primeiro 
apresenta um alto grau de ambigüidade e varia segundo o 
paradigma teórico em que se fundamenta. O segundo, dado pelo 
nível político, usualmente associado a processos de democratização 
(em curso ou lutas para sua obtenção), mas também pode ser 
utilizado como um discurso mistificador em busca da mera 
integração social de indivíduos isolados em processos que 
objetivam reiterar os mecanismos de regulação e normalização da 
sociedade resultando em políticas sociais de controle social. O 
terceiro – as políticas – relaciona-se ao processo social 
propriamente dito, trata-se das ações concretas engendradas nas 
lutas, movimentos e organizações para realizar algum intento. Aqui 
a participação é um meio viabilizador fundamental (GOHN, 2000, p. 
14). 
 
 

 Neste estudo, nos ateremos ao primeiro nível, o conceptual, apresentando 

algumas de suas definições e concepções, que sirvam aos nossos propósitos. 

A história é farta em nos apresentar as diversas formas de se entender 

participação. As concepções consideradas “clássicas” deram origem a 

interpretações, significados e estratégias distintos, tais como a liberal, a autoritária, a 

revolucionária e a democrática. Estas interpretações geraram, historicamente, outras 

interpretações a partir de composições tais como: liberal comunitária, liberal 

corporativa, autoritária (de direita e da esquerda), revolucionária “gradual ou por ato 
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de força”, democrática/radical (GONH, 2003). Neste trabalho nos deteremos na 

forma revolucionária e na concepção democrática/radical por considerarmos que 

tem implicações diretas com nosso objeto de estudo.  

 A forma revolucionária entende a participação estruturada a partir de coletivos 

organizados para lutar contra as relações de dominação e pela divisão do poder 

político. Dependendo da conjuntura política poderá se realizar nos marcos do 

ordenamento político em vigor ou se desenvolver por canais paralelos; ou, ainda, 

num misto das anteriores, utilizam-se os canais existentes para reconstruí-los, sendo 

que a luta se dá em arenas distintas: no sistema político (especialmente no 

parlamento) e nos aparelhos burocráticos do Estado. O sistema partidário exerce um 

papel fundamental nesta concepção, uma vez que cabe a ele formar os quadros 

para uma participação qualificada nestes espaços (GONH, 2003).  

 Na concepção democrática/radical sobre a participação, o objetivo é fortalecer 

a sociedade civil para a construção de caminhos que apontem para uma nova 

realidade social, sem exclusão. Os partidos não são mais importantes que os 

movimentos sociais e os agentes de organização da participação social são 

múltiplos. Os indivíduos que compõem o processo participativo são vistos como 

“sujeitos sociais”. Não se trata, portanto, de indivíduos isolados pertencentes a uma 

determinada classe social. A participação tem caráter plural. Nos processos que 

envolvem a participação popular, os indivíduos são considerados “cidadãos”. Esta 

concepção de participação está articulada ao conceito de cidadania. Neste formato 

de participação, a comunidade é considerada co-responsável permanente, não 

apenas um ator coadjuvante em programas esporádicos. A participação, aqui, 

envolve também lutas pela divisão das responsabilidades dentro do governo 

(GONH, 2003). 
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 Um dos grandes desafios do processo de construção democrática é a 

constituição e/ou o alargamento dos espaços públicos de diversos tipos, na 

perspectiva teórica que adotamos, conforme procuramos explicitar acima. Neste 

sentido, mostramos algumas indicações que possibilitem apreender o fenômeno de 

um ângulo analítico, tal como encontramos nas sugestões de Dagnino (2002), 

quando sublinha que a constituição dos espaços públicos resulta do reconhecimento 

dos diferentes interesses e capacidades de negociação, sem perda de autonomia, 

da construção do interesse público e da participação na formulação de políticas 

públicas. E reconhece que a participação é mais igualitária nos espaços públicos 

quando envolvem a formulação, discussão, deliberação ou execução de políticas. 

Entretanto, a participação, neste nível e intensidade, requer um conhecimento 

técnico especializado, ao qual, muitas vezes, os mediadores, representantes da 

sociedade civil, sobretudo os “subalternos”, não têm acesso, o que pode resultar em 

relações de dominação/subordinação, em virtude da distribuição desigual dos 

saberes disponíveis na sociedade. 

Sendo assim, essa exigência de qualificação técnica e política que esta 

participação coloca para os representantes da sociedade civil tem se revelado um 

desafio, por ela ser considerada condição necessária para uma participação efetiva 

e também pelas implicações que lhe advêm na prática. Além da qualificação técnica, 

a qualificação política envolve um aprendizado nestes novos espaços, de um 

conteúdo inovador, através de um processo de convivência direta com uma 

pluralidade de atores portadores de concepções e interesses diversos. O 

reconhecimento da diversidade e da legitimidade dos interlocutores é requisito não 

apenas da convivência democrática, mas especialmente dos espaços públicos, 
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enquanto espaços de conflitos que têm entre seus procedimentos fundamentais a 

argumentação, a negociação, as alianças e a produção de consensos possíveis. 

 Ainda nesta direção, a concepção de participação que defendemos refere-se 

à participação cidadã. Esta focaliza outros sujeitos sociais: não restrita às camadas 

populares, advindas da comunidade organizada, comumente denominada como 

“povo”, mas os cidadãos como um todo, a sociedade em geral, sem distinção de 

classe social (GONH apud SANTOS JUNIOR, 2004, p. 58). Destacamos, aqui, a 

participação cidadã como uma categoria central. Tratando deste conceito, esta 

autora nos traz uma contribuição ao afirmar que “a participação passa a ser 

concebida como intervenção social, periódica e planejada, ao longo de todo o 

circuito de formulação e implementação de uma política pública”. 

 Constatamos uma ênfase nas políticas públicas por que não será apenas a 

sociedade civil a grande articuladora dos canais de participação, mas o Estado e a 

sociedade política que o constituem também têm um papel significativo. A 

característica básica deste tipo de participação é a tendência à institucionalização, 

entendida como inclusão no aparato jurídico-institucional, a partir da criação de 

estruturas de representações novas, quanto aos seus objetivos, finalidades, prática 

e composição social. Estas estruturas são compostas por representantes eleitos 

diretamente pela sociedade civil e por representantes do poder público, a exemplo 

dos conselhos gestores, categoria em que se enquadra o nosso objeto de estudo. 

Estas novas formas de participação pressupõem a existência de uma nova cultura 

política que fundamente as relações Estado/sociedade, relações democráticas em 

que o debate via argumentação e o confronto de idéias entre diferentes atores sócio-

políticos e culturais, composições político-ideológicas e projetos sociais, estejam 

sempre presentes. 
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 A grande inovação dos conselhos gestores está no fato deles terem criado um 

novo formato de relação entre o Estado e a sociedade, através de novas formas de 

contrato social mediante a ampliação da esfera social pública. Isto ocorreu por que a 

dinâmica social dos conselhos fortalece os espaços de representação da sociedade 

civil, passando a exigir que os próprios espaços de gestão das políticas públicas 

fossem ampliados pela inclusão e participação de novos sujeitos sócio políticos. 

Assim, eles possibilitam o acesso da população a locais onde se tomam as decisões 

políticas, incluindo representantes da sociedade civil organizada nos locais onde se 

discutem e produzem políticas públicas. 

 Convém, diante da imprecisão conceitual, apresentar a diferenciação entre 

esfera pública e espaço público. Os espaços públicos são um conceito mais amplo, 

utilizado mais em função da sociedade civil – nos fóruns de entidades, nas redes de 

movimentos sociais, nas plataformas de propostas e projetos de setores 

organizados para fins de debate, demandas e proposições de coletivos da mesma 

sociedade civil. Trata-se de um espaço de encontro de cidadãos. Já a esfera pública 

é concebida como um local de mediação institucional da participação organizada da 

sociedade civil e de representantes da sociedade política, para tratar de problemas 

públicos, ou seja, de assuntos de interesse público, de forma pública. A natureza 

desta esfera é basicamente política argumentativa (no sentido habermasiano), 

constituindo-se num espaço para debate, face a face, dos problemas coletivos da 

sociedade, numa arena de debate e crítica, diferenciado do debate realizado no 

espaço estatal propriamente dito (GOHN, 2004). 

Entendemos que a esfera pública é o local onde podem se inscrever os 

interesses das maiorias nos processos de decisão política. “Trata-se de uma arena 

para o cidadão expressar, organizar e sistematizar as suas demandas, 
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reivindicações, projetos, ações coletivas num processo de relação discursiva entre 

sociedade civil organizada em função de demandas sociais, Estado e eventualmente 

agentes do mercado, do poder econômico, onde há uma clara interlocução pública, 

sobre assuntos públicos” (GONH apud SANTOS JÚNIOR, 2004 ). 

 Segundo as formulações de Habermas, o alargamento de uma esfera pública 

na contemporaneidade possibilitou a dessacralização da política ao incorporar ao 

debate público a discussão de temas até então restritos à esfera privada. Assim 

afirma Habermas, 

 
Requisitada por organizações sociais, sob a pressão de interesses 
privados coletivos, essa esfera pública só pode exercer funções de 
crítica política e de controle à medida que, além da co-gestão de 
compromissos políticos, está ela mesma sujeita, sem limitações às 
condições de coisa pública e da “publicidade”, ou seja, tornando-se 
novamente esfera pública em sentido estrito. Sob tais condições 
alteradas, a intenção clássica de exigir “publicidade” ser protegida 
de uma reinversão restauracionista se, ampliada por imperativos 
não ortodoxos de “publicidade”, essa “publicidade” também deva 
estender-se a instituições que, até então, haviam vivido mais da 
natureza pública das outras instituições do que elas mesmas 
estavam sujeitas à supervisão da esfera pública: em primeira linha, 
estender-se a partidos, mais logo também a meios de comunicação 
de massa politicamente efetivos e associações públicas. São 
instituições das forças socialmente ativas: organizações privadas da 
sociedade, exercendo funções públicas dentro da ordem política 
(HABERMAS, 1984, p. 244). 
 

 
 Adotamos a concepção deste autor para a esfera pública quando ele a 

caracteriza como espaço de transparência e de prestação de contas. É assim que 

ela tem a possibilidade de exercer o controle sobre as ações do Estado. 

 Concordamos com Habermas (1984) quando afirma que 

 
As atividades das próprias organizações, a pressão delas sobre o 
aparelho do Estado, mas também o exercício do poder entre elas, 
bem como uma ampla publicidade e as múltiplas relações de 
dependência e ramificações econômicas; a isso pertence, por 
exemplo, que as organizações da esfera pública permitam uma 
visão e um controle quanto à origem e a aplicação de seus recursos 
financeiros (p. 244).  
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 A categoria “esfera pública” nos é útil para entendermos a importância da 

sociedade civil organizada, pois ela é um dos principais atores no município que 

participam do poder local. A esfera pública penetra nos espaços públicos 

estabelecendo um diálogo com os grupos organizados destes e realizando 

parcerias. No entanto, se os atores participantes dos pactos e parcerias nas esferas 

públicas advirem de sujeitos políticos pouco organizados nos espaços públicos da 

sociedade civil, com baixa representatividade, fracos laços de pertencimento social, 

não se pode esperar destes atores e de suas ações grandes contribuições para 

ampliação da democratização das relações povo-governo, nem tão pouco mudanças 

sociais significativas em relação a projetos emancipatórios, que contemplem a 

construção de uma sociedade mais solidária. 

 Trazendo esta discussão para o espaço do município de Recife, constatamos 

que a gestão atual da PCR procura se apresentar como um governo radicalmente 

democrático, comprometido com a maioria da população. Esta configuração é 

resultante do direito de participação da população do município mediante a 

expressão do voto e, portanto, de eleição de representantes de uma vontade 

coletiva. “A opção do governo municipal define-se por princípios pautados no direito 

à igualdade e no respeito às diferenças, nos valores da ética, da igualdade e da 

autonomia, como ideário da práxis do processo de construção da cidadania” (PCR, 

2001). 

Como conceber o caráter deliberativo do CME diante da oscilação nas 

seguidas administrações do município de Recife, que se traduzem muitas vezes nos 

marcos da tradição organizativa-associativa, quando os conselhos podem se limitar 

a apenas uma realidade jurídico-formal e constituírem um instrumento a mais a 

serviço dos prefeitos e das elites, falando em nome da população como seus 
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legítimos representantes, não cumprindo assim seus objetivos de tornarem-se 

mecanismos de controle e de fiscalização da gestão pública? Mesmo considerando 

que o conselho é um órgão de natureza decisória inserido em um conjunto de forças 

muitas vezes contraditórias, não podemos perder de vista o espaço de embates e de 

possíveis conquistas e construção de acordos negociados no espaço do CME, 

podendo estar permanentemente sendo realimentado pela participação igualitária e 

qualificada de todos os seus membros. 

 No Brasil, na última década, várias experiências ocorreram inspiradas nesta 

forma de participação, a exemplo do fórum do orçamento participativo. 

 Assim, compreender o CME na dimensão do espaço público nos remete à 

idéia de que ele constitui esta arena pública em que diferentes contendores se 

debatem em função da possibilidade de implementação de projetos políticos de 

início diferenciados (ou em parte), mas, a depender da correlação de forças 

presentes no âmbito local, podem constituir graus diferenciados de 

compartilhamento de um projeto político participativo e democratizante. Isto significa 

dizer que esse caráter de algo que é público que cruza o interesse comum com a 

visibilidade e, portanto, com um conhecimento aberto a todos, se relaciona com a 

construção de novos paradigmas da publicização. 

 Em seguida, na sessão seguinte iremos apresentar os procedimentos 

metodológicos que utilizamos em nosso estudo e por fim, nos capítulos seguintes, 

iremos discutir os resultados da nossa pesquisa de campo, tomando por base a 

reflexão teórica presente nos capítulos anteriores. 
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2.3 Procedimentos metodológicos 

Ao refletirmos sobre o nosso objeto de pesquisa - “o sentido da participação 

da sociedade civil no conselho municipal de educação da cidade do Recife” -, 

tratamos de um objeto inserido na dinâmica da realidade social, portanto, sujeito às 

vicissitudes da história. O conflito social faz parte da história. Optamos por uma 

abordagem histórico-dialética, por considerá-la a mais coerente com esta realidade 

social, já que leva em conta as condições objetivas e subjetivas em que os 

fenômenos se manifestam. Compreendíamos que estes elementos objetivos 

poderiam ser apreendidos a partir de alguns dados empíricos, buscando desta forma 

uma aproximação com o real. Consideramos, entretanto, que o conhecimento é 

sempre provisório e inacabado devido a própria dinâmica deste real, conforme a 

perspectiva marxista. Pretendíamos com a pesquisa apreender se os mecanismos 

utilizados pelo CME estariam viabilizando, ou não, o atendimento e negociação das 

demandas da sociedade civil organizada pelo direito à educação municipal de 

qualidade. 

 Com relação à dimensão qualitativa da realidade social, há de considerarmos 

que é também algo objetivo porque é um dado histórico, espaço da conquista 

humana da qual a participação dos atores sociais não se limita a ser mero paciente 

da história, mas interage com ela. Portanto, a possibilidade de construir a história 

dentro de um contexto objetivo se dá mediante o processo participativo em que os 

atores exercem a sua influência no quadro objetivo tentando torná-lo favorável a 

seus interesses. Ao tratarmos da participação da sociedade civil no CME, esta se dá 

através dos embates ideológicos que, segundo interesses diversos, realiza o 

processo de construção do vir a ser, da participação democrática da sociedade civil 

para a definição das políticas de educação para o município. É, portanto, através de 
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suas ações que este Conselho estaria buscando, ou não, atender às demandas 

políticas educacionais que ganham materialidade no seu interior. 

 No presente estudo, buscamos compreender a dinâmica do processo de 

interlocução que ocorre entre os representantes das diversas entidades com suas 

bases, procurando apreender em que medida o CME tem se constituído num 

mecanismo de ampliação da esfera pública, no que concerne ao tratamento das 

questões educacionais na cidade do Recife. 

Com base no foco mais amplo da investigação proposto anteriormente, 

determinamos alguns objetivos mais específicos para indicar o percurso do estudo 

que realizamos: 

• Analisar as possibilidades e os limites do CME, enquanto um instrumento 

de ampliação da esfera pública das decisões educacionais. 

• Confrontar as representações (expressas nas falas dos entrevistados e 

nos documentos) sobre a participação, entre os membros do CME com as 

suas respectivas entidades. 

• Analisar as formas (ações) como os membros do CME, que representam 

a sociedade civil organizada, trazem para este espaço as demandas 

sociais relativas à educação para o município, buscando apreender as 

propostas de ação da sociedade civil para propor, controlar e fiscalizar as 

políticas de educação na atual gestão da SEC-Recife. 

• Reconhecer a natureza do processo de interlocução que existe entre as 

entidades e os seus representantes enquanto membros do CME.  

• Identificar e avaliar o grau de representatividade dos componentes do 

CME. 
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• Analisar a correlação de forças que se estabelece dentro do CME, 

considerando a sua composição. 

 Para a realização da pesquisa utilizamos um levantamento bibliográfico como 

recurso essencial à nossa investigação e compreensão dos dados, buscando na 

fundamentação teórica, autores que pudessem contribuir na elucidação destes 

fenômenos, ainda que apresentassem enfoques conflitantes no tratamento deste 

objeto (diferentes concepções de Estado, democracia, participação, cidadania e 

Esfera Pública). 

 Ao procedermos a investigação deste fenômeno a partir da pesquisa 

empírica, se fez necessária a articulação das dimensões qualitativa e quantitativa 

em uma inter-relação dinâmica. 

 Este trabalho caracteriza-se como um estudo de caso, pois tratamos de 

examinar uma experiência local, particularmente sobre o Conselho Municipal de 

Educação em Recife. 

 Segundo Trivinos, “o estudo de caso é uma categoria de pesquisa cujo 

objetivo é uma unidade que se analisa profundamente” (TRIVINOS, 1987, p. 133). 

Nesta definição estão presentes as suas características que são dadas por duas 

circunstâncias. Por um lado, a natureza e abrangência da unidade, por outro, a 

complexidade do estudo de caso está determinada pelos suportes teóricos que 

servem de orientação ao trabalho do investigador.  

 Como aponta Gil (1995, p. 59-60), a escolha de estudo de caso como 

metodologia apresenta três vantagens: 

a) O estímulo a novas descobertas. Em virtude da flexibilidade do planejamento 

do estudo de caso, o pesquisador, ao longo de seu processo, mantém-se 

atento a novas descobertas. É freqüente o pesquisador dispor de um plano 
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inicial e, ao longo da pesquisa, ter o seu interesse despertado por outros 

aspectos que não havia previsto. E, muitas vezes, o estudo destes aspectos 

torna-se mais relevante para a solução do problema do que os considerados 

inicialmente. Daí por que o estudo de caso é altamente recomendado para a 

realização de estudos exploratórios. 

b) A ênfase na totalidade. No estudo de caso, o pesquisador volta-se para a 

multiplicidade de dimensões de um problema, focalizando-o como um todo. 

Dessa forma supera-se um problema muito comum, sobretudo, nos 

levantamentos em que a análise individual da pessoa desaparece em favor 

da análise de traços. 

c) A simplicidade dos procedimentos. Os procedimentos de coleta e análise de 

dados adotados no estudo de caso, quando comparados com os exigidos por 

outros tipos de delineamento, são bastante simples. Da mesma forma, os 

relatórios dos estudos de caso caracterizam-se pela utilização de uma 

linguagem e de uma forma mais acessível do que outros relatórios de 

pesquisa (GIL, 1995, p. 59-60). 

 As limitações do estudo de caso também são descritas por Gil: 

 
A mais grave refere-se à dificuldade de generalização dos 
resultados obtidos. Pode ocorrer que a unidade escolhida para a 
investigação seja bastante anormal em relação às muitas de sua 
espécie. Naturalmente, os resultados da pesquisa tornar-se-ão 
bastante equivocados. Por essa razão cabe lembrar que, embora o 
estudo de caso se processe de forma relativamente simples, pode 
exigir do pesquisador nível de capacitação mais elevado que o 
requerido para outros tipos de delineamento (GIL, 1995, p. 60). 
 
 

 A coleta de dados no estudo de caso comumente é feita mediante utilização 

dos seguintes procedimentos: a observação, a análise de documentos, a entrevista 

e a história de vida. Geralmente, utiliza-se mais de um procedimento. Em nosso 
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caso, recorremos à análise dos documentos (atas, leis, pareceres, resoluções e 

planos) e a entrevista semi-estruturada. 

 Propomos realizar esta investigação em três etapas de forma integrada: 

1. Aprofundamento da revisão bibliográfica referente às categorias Estado, 

democracia, participação, cidadania e Esfera Pública, que deram o suporte teórico 

analítico à pesquisa. 

2. Elaboração de pesquisa empírica sobre a dinâmica e o funcionamento do CME. 

 2.1 Caracterização dos sujeitos. 

 A amostra dos sujeitos investigados foi composta por quatro representantes 

de entidades da sociedade civil que compõem o CME, de dois representantes de 

órgãos públicos e de um membro da base de cada uma das entidades selecionadas, 

estes situados no entorno do CME, isto é, no espaço público (Sindicatos, 

associação...). A seleção destes sujeitos foi em razão da necessidade de uma 

escuta tanto dos representantes das entidades no CME como da própria base para 

obtermos materiais mais consistentes de análise sobre a participação da sociedade 

civil no CME durante o processo de propor, controlar e avaliar as políticas de 

educação no município.  

 Para mantermos o anonimato dos entrevistados, os mesmos foram 

identificados como sendo: a letra “C” para os representantes do CME e a letra “E” 

para os representantes de base, como por exemplo: “C” nº 01, entrevista a um 

representante do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais 

presente no Conselho e para um membro deste sindicato, a letra “E” nº 01 e assim 

sucessivamente para ambos os segmentos entrevistados. Considerando que o 

nosso objetivo de pesquisa é compreender a dinâmica do processo de interlocução 

que ocorre entre os representantes das diversas entidades com as suas bases e 
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seus representados, buscando apreender em que medida o CME tem contribuído 

para alargar a esfera pública, tomamos como critério para a escolha destes sujeitos 

a serem pesquisados, aqueles pertencentes as entidades da sociedade civil que a 

priori demonstram possuir um maior grau de organização. São elas: Sindicato dos 

Professores da Rede Municipal do Recife, escolas comunitárias conveniadas com a 

Secretaria de Educação do Município, Associação Brasileira de Organizações não 

Governamentais e do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais. 

 Desta forma, os representantes das entidades que compõem o CME foram 

selecionados por serem representantes de distintas entidades da sociedade civil 

organizada, tendo o papel de serem portadores das demandas das suas bases no 

Conselho e de participarem do processo de interlocução pública da educação para o 

município. Por outro lado, os sujeitos das respectivas bases estão sendo focados 

por pertencerem ao espaço público (não institucional), ou seja, aos setores 

organizados da sociedade civil. Como sujeitos sociais neste espaço, eles poderiam 

estar tendo a oportunidade de discutir as demandas de propostas coletivas de cada 

segmento. 

 Estes critérios foram estabelecidos a fim de apreendermos, de um lado, como 

as entidades da sociedade civil organizada têm interagido com o poder público, 

fazendo-se nele representar com as suas demandas por uma educação de 

qualidade para o município. Assim analisamos até que ponto isto vinha ocorrendo. 

Por outro, apreendermos em que medida o CME tem se constituído um espaço de 

interlocução pública, ou seja, contribuindo para o alargamento da esfera pública, 

onde a população tem a oportunidade de explicitar suas demandas e de deliberar. 

Como já apontamos anteriormente, a escolha dos entrevistados que compõem esta 

mostra foi composta por representantes das entidades da sociedade civil presentes 
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no CME (os conselheiros), por um membro do governo municipal e por um membro 

da mesma entidade, externa ao CME. Para uma maior compreensão da participação 

da sociedade civil na dinâmica do CME é que entrevistamos aqueles que pertencem 

à sociedade civil e que se situam no entorno do CME. 

 Ao adotarmos o modelo da entrevista semi-estruturada o fizemos na 

perspectiva de uma maior flexibilização na interação entrevistado-pesquisador 

durante o processo de coleta dos materiais. Partimos de questões preestabelecidas, 

mas abertas, passíveis de serem renovadas. Esta prática nos possibilitou uma 

reestruturação das questões e hipóteses que foram surgindo ao longo das respostas 

que os sujeitos puderam nos dar. 

 A utilização da entrevista semi-estruturada apresentava um outro aspecto 

significativo: ela “oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante 

alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação” 

(TRIVINOS, 1987, p. 146). Destacamos um outro aspecto, enquanto possibilidade 

em nossa investigação, referente ao fato de que “o informante seguindo 

espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco 

principal colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo 

da pesquisa” (idem, ibidem, p. 146). Este fato contribuiu para construção de novos 

pressupostos e conteúdo para o trabalho. 

 As entrevistas foram analisadas a partir das considerações de Bardin (1977) 

sobre a análise da enunciação, para o qual por trás do discurso aparente, 

geralmente simbólico e polissêmico, esconde-se um sentido que nos convém 

desvendar.  

 
A análise da enunciação considera que na altura da produção da 
palavra, é feito um trabalho, é elaborado um sentido e são operadas 
transformações. O discurso não é transposição transparente de 
opiniões, de atitudes e de representações que existam de modo 
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cabal antes da passagem à forma linguageira. O discurso não é um 
produto acabado, mas um momento num processo de elaboração, 
com tudo que isso comporta de contradições e incoerências, de 
imperfeições (BARDIN, 1977, p. 170). 

 

 As questões para a entrevista semi-estruturada foram subdivididas utilizando 

os seguintes blocos temáticos: estrutura e funcionamento do CME, o grau de 

participação, o grau de representatividade e a correlação de forças no interior do 

CME. Estes foram construídos à luz do referencial teórico elaborado ao longo do 

trabalho. Na busca de analisarmos o sentido da participação da sociedade civil no 

CME para a gestão da educação da cidade do Recife, utilizamos a análise temática, 

a fim de perceber os sentidos hierarquizados em cada uma delas, suas 

contradições, sua estrutura interna, enfim, os componentes das representações. 

Afirma Bardin que 

 
Fazer uma analise temática consiste em descobrir os ‘núcleos de 
sentido’ que compõem a comunicação e cuja presença, ou 
freqüência de aparição, podem significar alguma coisa para o 
objetivo analítico escolhido (1977, p. 105). 
 

A investigação que desenvolvemos recorreu, também, à análise de 

documentos oficiais da PCR, da SEC e do CME, emitidos para a proposição, 

controle e avaliação de políticas de educação para o município e ainda a análise do 

conteúdo das falas e informações coletadas através das entrevistas realizadas. 

 As entrevistas foram gravadas para registrar os elementos significativos da 

narrativa que puderam contribuir para a nossa análise e que, assim, puderam 

responder às questões norteadoras confirmando ou não as nossas hipóteses sobre 

a investigação que empreendemos. Assim o discurso foi tomado como momento de 

confrontação das motivações, desejos e investimentos dos sujeitos com a imposição 

do código lingüístico e com as condições de produção. Tentamos reconstruir através 
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da fala dos sujeitos os seus investimentos, as atitudes e as representações da 

realidade atual do Conselho.  

 2.2 Categorização dos dados 

 Todas as entrevistas foram transcritas para que procedêssemos à análise dos 

dados de forma fidedigna. Em seguida, iniciamos o processo de análise de 

conteúdo, que, segundo Bardin, 

 
É um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, através de procedimentos sistemáticos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores quantitativos ou não que 
permitam a inferência de conhecimento relativo às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (1977, p. 
42). 

 

 Realizamos uma leitura das entrevistas que Bardin (1977, p. 96) denomina de 

leitura flutuante, pois “consiste em estabelecer contato com os documentos e 

analisar e em conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e orientações”. 

Nesta etapa do trabalho, buscamos uma classificação das respostas, segundo os 

objetivos a que nos propomos, de acordo com nosso marco teórico. Iniciamos a 

análise das respostas a partir das questões mais específicas, considerando os 

pontos convergentes e divergentes, dentro de cada bloco temático. 

 Dando prosseguimento, procedemos à codificação dos dados que segundo 

Bardin, 

  

Corresponde a uma transformação efetuada segundo regras precisas 
dos dados brutos do texto, transformação esta que, por recortar, 
agregação e enumeração permite atingir uma representação do 
conteúdo, ou da sua expressão, susceptível de esclarecer o analista à 
cerca das características do texto, que podem servir de índices (1977, 
p. 103). 
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 Nesta etapa do trabalho, buscamos apontar “as sínteses coincidentes e 

divergentes de idéias”, conforme afirma Trivinos (1987), a expressão de concepções 

neutras, isto é, que não estariam particularmente articuladas a uma teoria. 

 Na fase de interpretação referencial, nos apoiamos nos materiais de 

informação trabalhados na fase de pré-análise, quando buscamos realizar uma 

reflexão baseada nos materiais empíricos, estabelecendo as relações possíveis com 

o objeto de estudo norteados pelo referencial teórico e que, segundo Triviños (1987), 

é uma tentativa de desvendar o conteúdo latente dos materiais coletados. 

  Para compreendermos a dinâmica do processo de interlocução que ocorre 

entre os representantes das diversas entidades com suas bases, procuramos 

estabelecer uma articulação em nossa análise entre as informações empíricas, com 

os materiais produzidos nas entrevistas e o conteúdo presente nos documentos 

analisados, levamos em consideração a possibilidade de desvendarmos, no 

confronto dos materiais obtidos, o conhecimento que viesse a responder às nossas 

questões. O nosso foco de análise se deteve em algumas deliberações construídas 

pelos representantes dos diferentes segmentos que compõem o CME: a 

regulamentação dos ciclos de aprendizagem e da organização escolar das escolas 

da Rede Municipal de Ensino, da eleição de Diretores e de Vices-Diretores e do 

credenciamento das instituições de Educação Básica e de Educação Profissional de 

nível técnico integrante do SMER. 

 O nosso corpo de análise considerou tanto o conteúdo dos materiais 

produzidos nas entrevistas quanto os que estão presentes em alguns documentos. 

Foram analisados e confrontados os seguintes documentos: o Plano Plurianual 

2002-2005, vol 2, 2001. Lei nº 10383/71 – Criação do Conselho Municipal de 

Educação. Resolução nº 16.768/2002 – criação do Sistema Municipal de Ensino 
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(SMER). Resolução nº 01/2002, eleição de Diretores, Decreto nº 19.464/2002 – 

estabelece as regras para a eleição de Diretores, Resolução nº 14 – 

Credenciamento de instituições de Educação Básica e de Educação Profissional de 

nível técnico, integrante do sistema Municipal de Ensino – SMER, Parecer nº 

05/2001 do CME – a proposta de regulamentação do Ciclo de Aprendizagem e da 

organização escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino e ainda algumas das 

Atas do CME. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 QUEM É O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nos capítulos anteriores, apresentamos uma análise do papel do Estado 

enfocando a sua democratização diante do processo de formulação e 

implementação das políticas públicas. Procuramos discutir os processos que podem 

materializá-los tais como: a participação, a cidadania e o alargamento da esfera 

pública através do Conselho. Analisamos as concepções de esfera pública que 

estão presentes tanto na gestão educacional como na dinâmica do Conselho com 

base na literatura crítica sobre o tema, o que tem contribuído para o entendimento 

do Conselho enquanto um espaço de interlocução pública entre as entidades (as 

bases - atores sociais) e seus representantes (atores políticos) das diferentes 

instâncias no processo de acompanhamento, avaliação e proposição das políticas 

de educação para o município, isto é, o Conselho na dimensão da esfera pública.  

Conselho é espaço de deliberação. Deliberar implica a tomada de decisão, 

precedida de um debate que, por sua vez, implica a publicidade dos atos na 

audiência e na visibilidade dos mesmos. 

Um Conselho é, então, um lugar onde a razão se aproxima do bom senso e 

ambos do diálogo público, reconhecendo que todos são intelectuais, ainda que nem 

todos façam do intelecto uma atividade permanente, como afirma Gramsci: “Todos 

os homens são intelectuais, poder-se-ia dizer por isso; mas nem todos os homens 

têm na sociedade a função de intelectuais” (1968, p. 346). Esta é uma razão a mais 

para que os conselhos, antes de órgãos deliberativos, sejam órgãos de consulta. 

Enquanto órgão de consulta, o CME – dimensão do espaço público - poderá se 
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revelar um canal de expressão e defesa de reivindicações de direito dos excluídos 

da cidadania. 

 Tratando-se do CME - Recife, o nosso entendimento é o de que enquanto 

uma arena política de elaboração de políticas públicas, isto não lhe confere ainda o 

caráter de uma instituição efetivamente democrática face, sobretudo, a pouca 

utilização dos canais de diálogos existentes pelos distintos atores sociais. Ele 

constitui uma das múltiplas arenas em que se trava a disputa pela hegemonia, numa 

guerra de posições onde ações pontuais e de significado mais imediato podem, 

gradualmente, contribuir para a construção de uma ordem social mais igualitária na 

direção de uma progressiva expansão de um projeto de sociedade hegemônico 

alternativo. 

 No caso específico do nosso estudo entendemos que o CME constitui esta 

instância representativa da sociedade para atuar na educação da cidade do Recife 

por possuir caráter legal, com canais participativos de controle social de suas ações 

e ter, entre a definição de suas competências, atribuições normativas, deliberativas e 

de assessoramento à Secretaria de Educação da Prefeitura da Cidade do Recife em 

matéria educação, de forma a assegurar a participação da sociedade no 

aperfeiçoamento da Educação na cidade do Recife, conforme disposto no seu 

regimento (RECIFE, 1999). 

A partir das reflexões que realizamos sobre a democracia foi possível concluir 

que, se por um lado, a expressão participação é presença “chave” na teoria 

democrática, adquirindo conotações diversas, por outro, recentemente, observamos 

que o poder público, independente de sua matriz política, veicula a virtuosidade da 

participação em seus discursos e proposições, o que nos impeliu a tratar deste 

conceito enquanto categoria de análise. Ele tornou-se fundamental em nosso 
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trabalho por ser o CME um instrumento de participação da população no processo 

decisório. Eis porque necessitamos inseri-lo em nossa discussão para que 

pudéssemos melhor compreender como se deu a forma de participação neste 

processo. 

 Partimos de dois pontos: em primeiro lugar, só podemos compreender a 

natureza das ações do Conselho se a inserirmos no contexto do desenvolvimento 

histórico de algumas formas de participação da sociedade civil em passado recente; 

em segundo lugar, foi necessário entendermos o sentido atribuído às novas formas 

de participação institucionalizadas nos marcos de novas formas de relações governo 

e sociedade civil contemporânea. 

 Consideramos a necessidade de controle e fiscalização da gestão municipal 

de educação neste município mediante a participação nos mais diversos canais 

democráticos e dentre estes, o CME, razão porque destacamos a importância 

destas funções neste Conselho. Este é o mecanismo de que a população pode 

dispor para que possa ter as garantias mínimas de ver as suas demandas chegarem 

ao poder público municipal e, no embate das forças nele representadas, negociá-las 

na dimensão da “coisa pública”, isto é, atendendo ao interesse e aos direitos 

públicos por educação. 

Na última década, o poder local passou a ser considerado como espaço de 

gestão político-administrativa e não apenas sede político-administrativa do governo 

municipal (sede das elites econômica, política e social). Este fato ocorreu mediante 

as mudanças no cenário político e econômico do país por ocasião das investidas 

dos processos de globalização econômica e as reformas políticas neoliberais que 

desmontaram parte da capacidade do Estado de controlar, via políticas públicas 

reguladoras, problemas socioeconômicos que atingem a população. Assim é que 
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este fato abriu espaço para que as organizações da sociedade civil, ONGs e 

movimentos sociais das mais diversas ordens ganhassem novos espaços de poder 

tais como estruturas instituintes não-formais, no lugar de um instituído ausente, o 

Estado. 

 Este contexto contribuiu para ressignificar o poder local, quando este passou 

a tratar de temas até então restritos à esfera privada, de forma pública. Dito com 

outras palavras: trouxe para o centro do debate público as demandas sociais da 

maioria da população, ou seja, dentro da esfera pública. 

 Neste sentido é que a esfera pública constitui um espaço de interação entre 

grupos organizados da sociedade, originários das mais diversas entidades, 

organizações, associações, movimentos sociais... É, portanto, um espaço 

institucional de participação cidadã em que os sujeitos sócio-políticos se defrontam 

para o debate dos problemas coletivos da sociedade, diferenciado do debate no 

espaço estatal ou do espaço público; é nesta perspectiva que entendemos este 

conceito. 

 Assim é que inserimos o CME enquanto um dos canais de participação da 

esfera pública, podendo seus membros nele atuar, a depender do contexto local, 

enquanto sujeitos sócio-políticos, estabelecendo um processo de interlocução. 

 A interlocução que se estabelece na esfera pública não é apenas 

discursiva/argumentativa, mas ela é (ou deveria ser), também, ação e deliberação 

sobre as questões de natureza pública (relativas ao conjunto da população) (GONH 

apud SANTOS JUNIOR). 

 Neste item, ao refletirmos sobre o nosso objeto de estudo, o CME, segundo o 

seu regimento, ele apresenta-se como uma esfera de participação institucionalizada 
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por ter assegurada a participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação da 

cidade do Recife (RECIFE, 1999). 

 Por sua vez, o contexto local tem revelado algumas ações mobilizadoras do 

poder público para a intervenção da população na gestão da educação municipal. A 

observação empírica nos leva a considerar uma intencionalidade do governo 

municipal em todos os setores da administração em ampliar a esfera pública, 

recorrendo a mecanismos participativos, promovendo o debate de assuntos de 

interesse público. Por outro lado, assistimos à fragilidade de iniciativas autônomas 

por parte de movimentos de comunidade, associações de bairros e sindicatos 

envolvidos com educação e o serviço público municipal, no sentido de expressar 

suas demandas por educação no espaço público, passando em seguida a se fazer 

presente, inscrevendo-as, no CME, em um processo de participação contínua. 

 Consideramos que todos têm, formalmente, a oportunidade de exercerem a 

cidadania. Porém, é no debate e na correlação de forças de diferentes segmentos 

da sociedade, mediado por um processo dialógico dentro da esfera pública que pode 

se estabelecer a negociação pública dos acordos sobre a educação para a cidade 

do Recife. 

Ao desejarmos apreender até onde houve coerência entre o discurso da 

gestão municipal, fez-se, pois, necessária uma análise mais detalhada da natureza 

dos mecanismos utilizados nos processos decisórios, especificamente na esfera 

educacional. 

O acompanhamento e a observação da implantação de ações da SEC 

indicaram o uso de estratégias democráticas, dado o seu caráter de participação e 

partilha de poder. Dentre essas ações estão: a nova regulamentação do CME, a 

eleição para os conselhos escolares em todas as escolas do município, a eleição 
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para diretores, a participação de representantes dos alunos das escolas no 

Conselho do orçamento participativo, a implantação dos Conselhos de ciclos 

(pedagógico), a realização das COMUDE (Conferência Municipal de Educação). 

Ao comentar a importância da política educacional para as definições da 

política e para o planejamento que as sociedades estabelecem para si próprias, 

Azevedo sugere que deveríamos pensá-la sempre em articulação com o 

planejamento mais global que a sociedade constrói como seu projeto e que se 

realiza por meio da ação do Estado (AZEVEDO, 1997). Ainda segundo esta autora, 

tal projeto de sociedade é construído pelas forças sociais que têm poder de voz e de 

decisão e que, por isto, fazem chegar seus interesses até o Estado e à máquina 

governamental, influenciando na formulação e implementação das políticas ou dos 

programas de ação (JOBERT apud AZEVEDO, 1997). 

Podemos afirmar que as indicações desta autora são visíveis na gestão do 

governo municipal, alvo da nossa pesquisa. Neste sentido, formou-se uma coalizão 

composta por forças de esquerda lideradas pelo Partido dos Trabalhadores, que 

conseguiu conduzir ao governo da cidade do Recife representantes de grupos 

sociais tradicionalmente excluídos do poder (MARTINS, 2003). Esta representação 

social buscou responder as demandas da sociedade a partir da discussão de 

questões socialmente problematizadas, exigindo a atuação do Estado, ou seja, a 

definição das políticas públicas (AZEVEDO, 1997). Trata-se de grupos integrados 

por atores sociais a exemplo do CME, que se embatem para imprimir uma direção à 

política setorial, de acordo com suas representações a respeito de determinados 

problemas e de suas soluções. 
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 Na nossa pesquisa tomamos o CME como um destes espaços de embate de 

demandas da sociedade, em que os representantes da sociedade civil lutam para 

ver implementadas nas políticas educacionais o atendimento às suas aspirações. 

 A gestão estudada, na sua busca de consolidar a relação com sua base social 

e disputar a hegemonia da cidade do modo mais eficiente possível, propôs realizar 

alguns movimentos estratégicos: a participação popular seria uma das estratégias 

apresentadas. Segundo Genro (1997), o modo petista de governar considera como 

um de seus eixos a participação popular subversiva, legitimando a democracia direta 

na cidade, combinada com a representação política. Isto significa sobrepor-se e 

enfrentar o que é normativo e restrito que tem sua origem na democracia formal. 

Este fato desequilibra as relações de poder e os limites da democracia formal, que 

constituem um obstáculo burocrático entre o Cidadão e o Estado (GENRO, 1997). 

Segundo este autor, a democratização direta (que ocorreu na prefeitura de Porto 

Alegre 1993-1996 gestão do PT) é possível, desde que se ofereça uma 

contrapartida material para aqueles que integram este processo. Portanto, não há 

nenhuma possibilidade de fazer as pessoas participarem se elas não receberem 

respostas às suas demandas. “As democracias que não têm um retorno material nas 

condições concretas de vida de cada cidadão têm a mesma falta de densidade que 

a pura democracia representativa” (idem, ibidem, p. 22). 

 Neste sentido, a decisão política da gestão analisada que se manifesta na 

intenção e no discurso da secretaria, procura atender às demandas da educação 

utilizando o CME como um dos mecanismos de participação popular, tentando 

viabilizar o princípio político de compromisso com a maioria da população da cidade 

do Recife. “A democratização e a cidadania caminham de par com a autonomia e 
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com a participação e se expressam no novo jeito de fazer educativo” (RECIFE, 

2001). 

Este capítulo apresenta e discute os resultados de nossa pesquisa de campo 

tomando por base a reflexão teórica apresentada anteriormente. Buscamos, 

particularmente, verificar como têm sido materializadas as práticas democráticas, 

participativas, de exercício de cidadania, enfim, ações que apontam para a 

ampliação da esfera pública a partir do CME. 

Importa destacarmos que o exposto nas próximas secções constitui-se uma 

análise de conteúdo do que identificamos, valendo-se das informações dos 

entrevistados que, de forma espontânea, apresentaram suas concepções e 

vivências sobre a atuação do CME na gestão das políticas educacionais para o 

município. 

Neste sentido, buscamos apreender, através das falas e dos documentos, 

como, a partir de 2001, o CME tem atuado e como os seus atores têm exercido o 

papel de interlocutores públicos, contribuindo, assim, para torná-lo, um espaço de 

alargamento da esfera pública. Para tanto, analisamos a estrutura e a composição 

do conselho com base nos dados obtidos através das entrevistas e dos documentos; 

esta tarefa se fez necessária para o entendimento do cenário original da sua 

composição, o que dá um perfil característico a este Conselho e ao seu sentido de 

participação e de instituição democrática. Demarcamos os momentos distintos na 

história do CME, analisamos a sua dinâmica atual em relação às suas finalidades e 

competências. Neste momento, buscamos desvendar nas suas ações o seu caráter 

democrático, para atuar na gestão da educação, enquanto um dos canais de 

participação e de controle social para as políticas de educação para a cidade do 

Recife. Aqui, analisamos o processo de interlocução vivenciado pelo Conselho e 



 104

pelas diferentes entidades, no sentido de atender às mais distintas demandas sobre 

a educação para a cidade. 

Por fim, abordamos a qualificação para o exercício de conselheiro, um dos 

aspectos relevantes para uma participação qualificada dos seus membros. A 

concepção de que esta é uma função de interesse público é decisiva na qualidade 

desta participação e repõe o tema da cidadania ativa. Recuperamos alguns 

conceitos como democracia, participação, cidadania e esfera pública, tratados aqui 

de forma sumária, tendo em vista que a eles recorremos tão somente para ter 

subsídios para a análise do nosso objeto central. 

Diante do “Novo” contexto político e socioeconômico de que emergiram as 

políticas educacionais do governo João Paulo, buscamos apreender como os atores 

perceberam e avaliaram a participação do CME no processo de gestão da educação 

no município, neste período, numa perspectiva de análise que entende que a 

democratização é um processo de construção coletiva e permanente, permeado 

pela partilha de poder (COUTINHO, 2002). 

Nosso pressuposto inicial, já expresso na introdução, é que o CME não vem 

se constituindo um espaço de interlocução pública entre as entidades que têm 

assento neste Conselho, e os seus representantes, no processo de 

acompanhamento, avaliação e proposição das políticas de educação, ou seja, não 

tem se constituído um espaço de ampliação da esfera pública da educação. Por 

outro lado, a experiência empírica tem evidenciado que a sociedade civil apresenta 

fragilidade na sua organização, tornando-a pouco capaz de transformar seus atores 

sociais em atores políticos, participando do Conselho na perspectiva da esfera 

pública, de forma que possa propor controlar e avaliar as políticas de educação da 

atual gestão municipal. 
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3.1 O ingresso dos atores no Conselho 

Nesta parte do trabalho analisamos a forma de ingresso dos representantes 

das diferentes entidades da sociedade civil e do governo, para a composição do 

CME, que foram expressas nas entrevistas e nos documentos. 

Na fala dos componentes do CME, observamos a predominância do 

mecanismo da indicação para a representação, enquanto um instrumento 

democrático, como pode ser evidenciado nos seguintes depoimentos: 

 
A nossa entidade, de acordo com a lei de criação desse Conselho, 
foi solicitada à representação da entidade... Eu recebi o convite da 
direção da entidade da qual eu faço parte (...) Recebi o convite e 
aceitei representar o sindicato no Conselho (C- 01). 
 
A gente teve uma discussão de diretoria, as atribuições do 
representante da categoria, qual seria o perfil. Escolhemos dois 
nomes, o titular e o suplente. Colocamos para a assembléia. Logo 
houve a votação, por aclamação em assembléia (C- 02). 
 
Antigamente, o Centro Luís Freire representava a (...), até metade 
de 2002. A partir daí, até setembro de 2002, teve a rotatividade, 
foram escolhidos os candidatos do Centro de Animação Popular. É 
um centro de formação de educadores, do qual eu sou o 
coordenador, e nós estamos no Conselho, fomos escolhidos por 
este conjunto de 36 associadas para representar a (...), neste 
Conselho (C- 03).  

 
O Conselho Municipal na sua lei, ele fala que tem que ter um 
representante das creches comunitárias e nesse processo houve 
uma grande reunião em [que estavam] todas as pessoas; todas as 
instituições conveniadas com a prefeitura. Um auditório cheio e as 
pessoas me escolheram para representá-las no CME. Isto no início 
de 2001 ou 2002 (C- 04). 

 
Dos representantes da prefeitura, o prefeito escolhe algumas 
pessoas que, no caso uma pessoa, eu e minha suplente que 
assessoramos a prefeitura. Na época eu era a assessora do 
Departamento de Educação Infantil. 
(C- 05). 

 
 

Observamos na expressão dos conselheiros sobre a forma de seu ingresso 

no CME, que estas se ancoram na compreensão de que a indicação para a 
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representação significa um procedimento democrático. Parece que para os 

conselheiros, a escolha de cada um, desde a indicação até homologação de nomes, 

representa uma estratégia suficiente para efetivar a representação, sem que se 

recorra a um processo eletivo, com ampla participação, apresentação de mais de um 

nome, discussão de propostas de representação da entidade, etc. Em sua 

concepção, estes procedimentos são suficientes para caracterizar um processo 

democrático. Tal entendimento do processo democrático leva-nos a questionar em 

que medida esta forma de ingresso no CME constitui um mecanismo democrático 

que amplie a esfera pública da educação para a cidade do Recife. 

A democracia não se limita à regra da maioria, ou seja, a regra em que são 

consideradas decisões coletivas, aquelas que são aprovadas pela maioria, a quem 

cabe tomar a decisão, como se pudéssemos assim garantir o exercício da cidadania. 

Acreditamos que a ampliação do espaço democrático se dará mediante a 

construção de novos espaços verdadeiramente públicos capazes de promover a 

democracia no sentido em que afirma Benevides (2002): a democracia é o regime 

político de soberania popular, considerando os direitos humanos como prioridade. 

Aqui concebemos a democracia além da sua dimensão política, considerando 

a sua dimensão social que, através das lutas sociais e da construção de valores de 

igualdade, da solidariedade, da liberdade, realiza-se a democracia social; esta é 

derivada do respeito integral aos direitos humanos. 

Podemos inferir dos depoimentos dos conselheiros que a prática da 

participação para a composição do Conselho se dá através da indicação e da 

escolha. No entanto não fica evidente o reconhecimento da participação cidadã 

neste momento, quando todos os indivíduos teriam uma atuação ativa no processo 

decisório sobre de quem melhor iria representá-los no Conselho. É importante 
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destacarmos que aqueles que consideram exercício de participação a indicação e a 

escolha, ainda que com a participação de uma “certa” maioria, não a entendem na 

perspectiva de Gohn, quando afirma que 

 
Podemos ter três formas de participação política a presencial – 
forma menos intensa e marginal, comportamentos representativos 
ou passivos, a ativação - na qual o individuo desenvolve uma série 
de atividades a eles delegadas de forma permanente; participação 
propriamente dita o individuo contribui direta ou indiretamente para 
uma decisão política (GOHN, 2003, p. 26). 

 

Diante destas três formas de participação, podemos concluir que o 

entendimento dos conselheiros segue na direção de uma participação na 

perspectiva da ativação em que os indivíduos ao indicar e escolher os seus 

representantes no CME, delega a eles poder para representá-los e para o exercício 

de suas atribuições neste órgão. 

Os dados acima nos inspiram a apontar alguns indicadores que consideramos 

de fundamental importância para desvelarmos o processo de ingresso dos 

conselheiros no CME. Nas falas dos entrevistados do CME não foi explicitado em 

nenhum momento que seu acesso ao CME foi resultado de um processo 

democrático. Podemos inferir que isso ocorreu pelo fato de que os conselheiros 

ingressam no Conselho mediante um processo de indicação de sua entidade, muitas 

vezes ratificada em reuniões e assembléias como sinônimo de participação e de 

democracia. 

É interessante destacarmos que apenas um dos entrevistados do CME, no 

momento de sua indicação, a teve submetida à aprovação de um colegiado da 

instituição, que constitui uma instância participativa onde se estabelece um processo 

de interlocução para uma tomada de decisão, no caso, a representação no 

Conselho. 
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Segue abaixo, o depoimento do entrevistado que ingressou neste conselho 

mediante a aprovação de um colegiado. 

 
O meu nome foi proposto pelo departamento e levado ao Conselho 
departamental. Então, eu sou uma indicação do Conselho 
departamental (C- 06). 

 
 

 Nas entidades, a grande maioria dos entrevistados afirma que o processo de 

ingresso de seus representantes para o CME deu-se por indicação da direção das 

entidades no primeiro momento e, num segundo, esta indicação foi confirmada por 

uma assembléia ou colegiado, conforme os depoimentos que apresentaremos a 

seguir: 

 
Foi solicitado pela Secretaria da Administração o representante do 
nosso sindicato no conselho e foi deliberado, aqui, pela direção, não 
por mim, por uma “diretoria”, um representante aqui e o 
companheiro e... (C- 01). 
 
É sempre que se renova à composição no CME eles mandam um 
oficio para as entidades pedindo um representante. Então houve 
uma consulta, aqui e a gente encaminhou para a assembléia, onde 
a assembléia, em conjunto com os professores, a gente tirou um 
representante para ocupar a vaga no CME, representando a 
categoria, um representante mais um suplente (C-02). 
  
A associação (...) foi convocada a indicar um representante para o 
Conselho. Foi convocada pela prefeitura (C- 03). 

 

 Percebemos nos depoimentos dos entrevistados que a compreensão que eles 

têm sobre o ingresso no CME toma por base a participação de uma parcela da 

entidade; trata-se, portanto, de um processo democrático em que há, de certo modo, 

uma forma de participação. 

 Todos os dados confirmam que o ingresso no CME foi feito através de uma 

forma de participação que é presencial. Esta forma de participação interessa, 

sobretudo, aos gestores locais das políticas, que, como o CME, advogam 

constantemente a importância da participação e do diálogo, mas que apresentam 
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reduzidos meios estratégicos que possam viabilizá-la. Considerando-se que esta 

gestão tem por objetivo implementar uma gestão democrática, com transparência e 

controle público da política educacional, isto implica uma ampla participação da 

sociedade (Programa Plurianual – 2002 – 2005). Por outro lado, o Regimento do 

CME no seu capítulo II, art. 2, que trata da sua finalidade e competência, afirma que 

é atribuição do CME assegurar a participação da sociedade no aperfeiçoamento da 

educação na cidade do Recife. Assim, observamos que o CME não tem 

concretizado na realidade a dimensão ampla da participação como está 

normatizado, de forma a assegurá-la. 

 Diante das três formas de participação, apontadas anteriormente, parece que 

o processo de ingresso no Conselho, tanto para os conselheiros, quanto para as 

entidades, fundamenta-se em uma concepção de uma participação na ótica da 

ativação quando os sujeitos vivenciam atividades a eles delegadas na qual 

destacamos comportamentos que refletem o conhecimento das suas atribuições. 

 É importante destacarmos que os conselheiros que compõem a cota da 

representação do governo, ou seja, da prefeitura, foram todos, segundo os dados 

apurados, indicados pelo prefeito. Portanto, trata-se de uma decisão política da 

gestão. Para uma gestão que se apresenta como democrático radical, isto soa no 

mínimo estranho, por não constituir esta composição fruto de uma ampla 

participação dos diferentes segmentos da Secretaria de Educação, pois a 

concepção democrático radical da participação é plural. 

Na concepção democrático radical sobre participação, pretende-se fortalecer 

a sociedade civil para torná-la autônoma e integrada a um novo contexto social sem 

exclusão. Neste formato de participação, a comunidade é co-responsável 

permanente das ações do governo. Esta parceria ocorre tanto para os sucessos 
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obtidos como para o ônus das falhas que por ventura vierem a ocorrer; é ainda junto 

que buscarão a solução partilhada dos desafios. 

 Neste aspecto, este resultado que nós encontramos aproxima-se da 

concepção apresentada por Gonh (2004) na qual a autora toma como um grande 

avanço dos conselhos gestores a construção de formatos inovadores da relação 

entre o Estado e a sociedade, mesmo que no Recife esta seja uma prática ainda em 

processo de gestação. 

 

3.2 As diferentes percepções sobre práticas participativas 

No que concerne ao conhecimento que têm os conselheiros para realizar as 

sua atribuições, verificamos que na concepção de alguns predomina a idéia de que 

é sua função representar o seu segmento e as demandas deste no Conselho, como 

podemos perceber em algumas falas: 

 
A minha atuação tem procurado sempre se pautar na participação 
das representatividades, principalmente da sociedade civil, 
buscando representar o meu segmento, fielmente. É que, 
antecipadamente, eu procuro, sempre que possível, escutar a 
direção do meu sindicato e escutar a base, escutar a categoria em si 
(C- 01). 
    
A gente tem que prestar atenção e ficar atenta a duas situações. 
Primeiro, enquanto representante da categoria (...) e a outra é em 
relação à sociedade civil. A gente esta lá discutindo enquanto voto 
da sociedade (C- 02). 
 
Meu papel no Conselho é representar algumas demandas. Algumas 
posições relativas às políticas de governo (C- 05). 
 

 
Encontramos na maioria dos depoimentos um conhecimento das atribuições 

do Conselho previstas no regimento. A análise de conteúdo da fala da entrevistada 

de nº 06 demonstrou uma percepção mais ampla do papel do Conselho ao se referir 

à função mobilizadora: 
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São as tarefas que têm o conselho municipal de Educação. 
Uma função fiscalizadora, uma função deliberativa e 
mobilizadora (C-06). 
 

 É interessante destacarmos neste depoimento a inclusão da função 

mobilizadora do CME, sugerindo ser ele um gerador de participação. 

 Este depoimento nos remete a algumas ações vivenciadas pelo CME, a 

exemplo da participação na COMUDE e em audiências públicas. Neste caso, 

retomamos Benevides quando afirma que “esta cidadania ativa supõe a participação 

popular como possibilidade de criação, transformação e controle sobre o poder, ou 

os poderes” (1996, p. 20). 

 Neste sentido, o CME constitui esta instância representativa da sociedade 

para atuar na educação da cidade do Recife, por possuir caráter legal, com canais 

participativos de controle social de suas ações e ter entre as suas competências 

atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento à Secretaria de 

Educação, de forma a assegurar a participação da sociedade no processo 

educacional para a cidade do Recife. 

 Embora os conselheiros proponham e executem alguns procedimentos 

coletivos para a tomada de decisões, com ampla participação da sociedade, esta 

conduta não parece constituir uma prática na dinâmica do conselho. Encontramos, 

nesse caso, o elemento participação em evidência em alguns momentos decisórios, 

que envolvem temas mais polêmicos, como a COMUDE e o da elaboração da 

Resolução sobre Credenciamento das Escolas. Em relação a esta última, apesar do 

CME ter partido para a escuta da sociedade em uma audiência pública, ainda assim, 

no processo interno de interlocução para a reformulação da Resolução, a princípio 

desconheceu as propostas oriundas da participação da sociedade nesta audiência. 

A desconsideração refere-se ao item redução do tempo para as escolas se 
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adequarem à legislação e serem credenciadas pela PCR. Em seguida, após um dos 

conselheiros impetrar recurso jurídico, o tema voltou a ser discutido e foram votadas 

três propostas, incluindo a que foi sugerida em audiência, saindo aprovada a 

proposta original do governo de 6 anos, com o recuo da posição de alguns 

conselheiros que aceitaram os argumentos do governo e de outros em posição 

contrária à do governo, mas minoritária. Assim ficou demonstrada a correlação de 

forças presentes dentro do Conselho que, neste caso, evidencia a hegemonia 

governamental conforme expressam as atas de reunião dos dias 06-04-2004; 27-04-

2004; 04-05-2004; 25-05-2004. 

 Verificamos no conteúdo das atas a preocupação e estímulo que apontam 

para uma tendência referente à ampliação da intervenção da sociedade para a 

proposição, controle e fiscalização das políticas de educação para o município. É 

papel do Conselho ser um fomentador de espaços de participação, capazes de 

construir graus distintos de parceria de um projeto político democratizante. Apesar 

da tendência do CME, acima referida, percebemos que para os conselheiros a sua 

participação neste processo atem-se mais ao atendimento das demandas da 

Secretaria do que a geração de espaços e de instrumentos de participação da 

sociedade. 

 Outras formas de participação dos conselheiros poderiam ser perseguidas, 

tais como: elaborar as sugestões sistemáticas para as pautas de reunião, manter 

atualizado um sistema de informações das atividades do Conselho para as 

entidades e a sociedade em geral, dentre outras. 

 Não parece claro, contudo, o sentido atribuído à participação pelos 

conselheiros, visto que eles se limitam a afirmar que é atribuição sua participar 

representando as demandas das suas entidades. Nesse sentido questionamos: será 
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que quando falam em participação, os conselheiros estão compreendendo a 

participação na perspectiva da intervenção social, periódica e planejada no processo 

de construção e implementação das políticas de educação, como sugere Gonh 

(2004), ou apenas uma participação formal, em que se delineiam os mecanismos, as 

estratégias, os parâmetros e os locais que irão compor as atribuições que nortearão 

as suas ações? 

 Para as entidades foi possível inferir, a partir da análise das falas de alguns 

dos entrevistados, que o entendimento que têm da participação dos conselheiros 

refere-se à representação das demandas da sua entidade por meio de 

reivindicações e de um processo de discussão. Contudo, a percepção da 

participação entre as diferentes entidades é variável, e mais ou menos corporativa, 

de acordo com a natureza da instituição a que pertence. Observamos que aquelas 

mais ligadas ao setor educacional têm uma visão mais corporativa da participação, o 

que, em certa medida, pode impedir o avanço democrático. 

 Os depoimentos abaixo permitem identificar o entendimento de algumas 

entidades sobre a participação dos conselheiros no exercício das suas funções: 

 

A função, dentro do meu conhecimento é ele esta lá para 
representar as escolas comunitárias e discutir junto com o conselho, 
as necessidades, os interesses, o porquê dessas escolas existirem 
e buscar meios para que elas possam continuar existindo. E 
também trabalhar junto das escolas e creches, buscando um melhor 
funcionamento (...). O conselheiro ele está ali para representar a 
entidade. Ele está ali para reivindicar os direitos daquela entidade. É 
ele que está ali para discutir com os demais, as necessidades 
daquela entidade que esta representando. É ele quem está lá, para 
buscar e também para trazer as decisões que são tomadas. Isto, 
também não esta acontecendo (E- 04). 
 
 
É... Seria participar das políticas educacionais implementadas no 
que diz respeito à Rede Municipal de Ensino. Agora o Sistema 
Municipal de Ensino. Então a função da gente seria como 
representante do sindicato [professores], representar os anseios da 
sociedade civil, nessa representatividade, poder interferir, decidir. 
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Agora, não na ótica da instituição, né? Na ótica do que se espera 
enquanto representante. No meu caso, da minha entidade de classe 
(E-02). 
 
 

Destacamos que em apenas dois depoimentos fica explícita uma concepção 

de participação que supera apenas a defesa dos interesses das entidades, conforme 

exemplificamos: 

 
A função do conselheiro é a de representar os interesses da 
sociedade junto à gestão municipal. Então ele deve representar 
os interesses da sociedade civil junto ao governo. Além de 
colaborar na formulação, ele tem a tarefa de fiscalizar, que 
chamamos de “controle social” da política (...) Esse é o papel 
do conselheiro, que é um papel bastante amplo. Mais na 
colaboração para a formulação, fiscalização e avaliação da 
execução da política (E- 03). 
 
O conselheiro, ele está participando, membro do Conselho. Ele 
esta lá para a discussão, elaboração, avaliação e também para 
o assessoramento às políticas educacionais, no caso 
especificamente do município (E- 05). 

 

 Notamos que no segmento das entidades há diferentes percepções sobre a 

participação dos conselheiros no CME, o que pode ser um indicador de ausência de 

informações sobre as atribuições dos conselheiros diante de um reduzido grau de 

articulação entre a entidade e o próprio Conselho. Por outro lado, observamos que 

não aparece na fala da maioria dos entrevistados uma ênfase na participação efetiva 

das entidades nos diferentes aspectos que envolvem um processo decisório sobre a 

educação para a cidade do Recife. Assim podemos deduzir que para as entidades 

existe pouca clareza sobre em que consiste a participação dos conselheiros no 

CME. 

 

3.3 Formação dos conselheiros: um meio de qualificar a participação? 

Passaremos à análise dos dados que expressam o posicionamento dos 

entrevistados em relação ao seu perfil e preparação para o exercício desta função. 
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 De acordo com a análise dos dados coletados no segmento do CME 

encontramos a confirmação de que não existe uma preparação para a função de 

conselheiro, seja por ocasião do seu ingresso ou durante o exercício do seu 

mandato. Em sua maioria, os membros do CME reconhecem a necessidade da 

capacitação como uma forma de qualificar a participação dos conselheiros. Mas, por 

outro lado, consideram que a vivência nos movimentos sociais e no exercício da 

função – através da discussão de temáticas – possibilitam momentos de 

aprendizagem. Os depoimentos abaixo ilustram a necessidade e a valorização que 

dão à capacitação: 

 
Não existe capacitação. Existe uma preocupação por maior 
qualidade na participação do Conselho (C- 01). 
 
Deveria haver, um novo membro... É preciso sempre perguntar se 
estamos falando do individuo ou da organização. A gente trabalha 
com sujeitos coletivos. Então deveria haver uma preparação na 
entidade de origem. Porque existe uma preparação que a gente 
entende que é uma compreensão geral, independente de ser 
Conselho de Educação ou não, de qual é a visão; de qual é o 
entendimento do que seja um Conselho. Então, essa é uma 
dificuldade (...) que o preparo da pessoa, tem que ser um preparo 
sobre esse tipo de atividade, função de prática e de um instrumento 
de ampliação da prática democrática na sociedade e de 
relacionamento governo e sociedade, que é uma coisa em nossa 
cultura, extremamente frágil (C- 3). 
 
Não, do próprio Conselho, não. No momento o que a gente tem são 
os momentos de estudo e de debate dentro de alguma temática que 
está sendo estudada. Mas, assim, um momento especifico para 
capacitação, não (E- 02). 
 

 

 Quando abordam a inexistência da capacitação e citam a sua importância 

para melhoria dos desempenhos dos seus membros, no sentido de atuarem em um 

instrumento a serviço da democratização da sociedade, questionamos o porquê da 

ausência de uma iniciativa dos próprios conselheiros, ou dos gestores, para propor 

algo neste sentido, uma vez que o Conselho é considerado pela gestão e, segundo 
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o Regimento, um instrumento democrático para gerir a educação na cidade do 

Recife e contribuir para o aprofundamento do seu processo de democratização. 

 Será que uma melhor formação dos conselheiros provocaria uma maior 

autonomia no Conselho? Ou os membros do Conselho desconhecem que o 

investimento em sua formação poderá produzir melhor qualidade na sua 

participação, e que é um direito seu educar-se e aperfeiçoar-se culturalmente, 

enquanto cidadão? 

 Estes depoimentos reforçam a concepção de Benevides (2002) segundo o 

qual para que ocorra a democracia social é preciso haver o respeito integral aos 

direitos humanos, que não se limitam aos direitos civis e às liberdades individuais, 

mas englobam os direitos econômicos, sociais e culturais. Assim, a vivência de uma 

gestão democrática compartilhada se dará na medida em que seja possível exercer 

a cidadania, seja através de formas diretas de participação ou através de seus 

representantes. 

 Em sentido contrário, detectamos três posturas que divergem dos 

depoimentos que indicaram a necessidade de capacitação para os conselheiros, 

como um possível investimento na sua formação e expressão da democratização da 

gestão. Na análise das falas destes membros do Conselho entrevistados em nossa 

pesquisa a capacitação para os componentes do Conselho é um elemento 

dispensável, sendo suficiente que o indivíduo tenha em seu perfil conhecimento e 

experiência na área educacional, ou que as adquira durante o exercício da função. 

São estes os elementos considerados para a qualificação da função de conselheiro, 

como demonstram os depoimentos abaixo: 

 
No Conselho, em geral, como se tratam de pessoas graduadas 
executando-se a representação estudantil, a representação dos pais 
de alunos. Ao chegar no Conselho, eles recebem uma pasta com 
toda a documentação, produzida pelo Conselho: a legislação, a 
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LDB, os artigos da constituição federal que se referem a educação. 
Tudo aquilo que até aqui está subsidiando o Conselho em termos de 
normas, logo que eles ingressam e a medida que vão surgindo 
outros textos de estudos, propostas da rede, eles vão incorporando 
a este acervo que o conselheiro recebe logo que chega (C-05). 
 
Infelizmente não. Até hoje a gente nunca ouviu falar em capacitação 
para os conselheiros municipais de educação. Por que se pressupõe 
o seguinte: as pessoas que são conselheiras municipais de 
educação, tenham magistério, pedagogia, mestrado, doutorado, 
estas coisas, tá na faculdade (...) você tem que capacitar porque o 
Conselho vem num ritmo muito grande de trabalho (C- 04 ). 
 
Não há um curso, nem treinamento para conselheiro. Acho que 
quando alguém é investido e nomeado para assumir a função de 
conselheiro, já existe, algo, que o identifique e o qualifique para tal 
(C-06). 

 

 Destacamos neste último depoimento o desconhecimento da prática de 

capacitação para os componentes de Conselhos e mais particularmente a que é 

destinada aos conselheiros municipais de educação, proposta pelo MEC – o Pró-

Conselho. Esta forma de entendimento sobre a necessidade de formação para a 

função de conselheiro encontra suporte nas formulações de Dagnino (2002) em que 

a autora, referindo-se à participação, afirma que a participação mais igualitária nos 

espaços públicos – seu envolvimento com políticas públicas desde a sua 

formulação, discussão, deliberação ou execução – exige um conhecimento técnico 

especializado do qual os representantes da sociedade civil, sobretudo os 

“subalternos”, não dispõem. 

 Em relação ao registro das atas, encontramos referências esparsas sobre a 

temática “capacitações” que denotam um reduzido interesse em promover iniciativas 

que venham a atender a valorização que a maioria dos conselheiros dá à sua 

formação. Encontramos apenas nos registros do ano de 2004 elementos que 

indicam um discreto interesse neste sentido. Trata-se da indicação dos conselheiros 

que foram participar e coordenar as oficinas no “Encontro Nacional de Capacitação 

de Conselheiros Municipais de Educação, nesta cidade em 12 e 13-12-2003”. No 
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entanto, não foram sistematizados os temas e a produção desta participação nestas 

oficinas. Alguns registros apontam a sugestão de uma conselheira, representante do 

governo, para que se promovesse uma capacitação para a comissão de 

sistematização da COMUDE de 2004, integrada por conselheiros, sugestão esta que 

não chegou a se concretizar (10ª reunião Plenária do CME, 16-03-04). 

 Encontramos, também, o registro da participação de um conselheiro municipal 

em reunião da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação e no 

Conselho Estadual sobre um projeto de formação continuada dos conselheiros 

municipais – pauta da 19ª Reunião Plenária do CME em 18-05-2004, ocasião em 

que foi formada uma comissão para formular o referido projeto a ser encaminhado 

ao MEC. 

 Encontramos alguns fatos registrados que nos levam a apontar a necessidade 

da capacitação para os conselheiros. 

• Solicitação da representação do governo para que o CME planeje as atividades 

anuais. 

• Solicitação da Secretaria para: 

- participação do CME nas capacitações dos professores e junto às escolas 

- discutir mudanças na elaboração de decretos – legislação 

• Estudos sobre temas de interesse para o município e da dinâmica do CME 

(autonomia...) 

• Discussão sobre o regimento quanto à função do CME de legislar e normatizar 

e não de executar. Revisão no regimento (atualização) 

• Concepção de audiência pública, considerada como equivocada porque os 

participantes fizeram mais críticas do que apresentaram proposições. 
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• Dúvida quanto à competência do CME para o credenciamento das escolas, 

elaboração de legislação e participação na COMUDE. 

• Dúvidas quanto à composição do Conselho. 

• Não inclusão das propostas relativas à redução do prazo para credenciamento 

das escolas, oriundas da audiência pública – concepção do CME enquanto 

integrante da esfera pública. 

• Ausência do CME na capacitação da rede – visibilidade reduzida. 

 

Em nosso caso a capacitação tem a função fundamental de qualificar a 

participação. Esta nova exigência de qualificação técnica e política desta 

participação representa um desafio para os representantes da sociedade civil que 

compõem o Conselho, por ser posta como condição para uma efetiva participação e 

também pelas implicações derivadas desta prática. Um processo de capacitação 

desta natureza possibilita o aprendizado inovador da convivência democrática, que é 

o de conviver em espaços públicos enquanto espaços de conflitos, com uma 

pluralidade de atores portadores de concepção, interesses e experiências distintas, 

aprendendo a recorrer a procedimentos básicos, tais como: a argumentação, a 

negociação, as alianças e a produção dos consensos possíveis. 

 Neste sentido, a capacitação poderá se revelar um instrumento para superar 

os limites impostos a uma forma de participação resultante da fragilidade 

democrática em que vivemos, e, assim, contribuir para o processo de 

democratização da gestão da educação em nossa cidade. 

 Por fim, podemos destacar a necessidade da formação do conselheiro, 

conforme a sugestão apresentada por um dos entrevistados quando sugeriu ações 

para a melhoria do desempenho das atribuições do Conselho: 
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Seria a questão da formação. A questão de ter estes momentos, 
estes espaços, que não gosto de chamar de “capacitações”, mas 
momentos de encontros para discutir qual o papel do Conselho; o 
que o Conselho faz; qual o papel do conselheiro; a questão da 
representatividade. Uma discussão que a gente tem que ter 
espaços; tem que discutir melhor. Em outros momentos eu já 
defendi que fosse feito só com a sociedade civil, por que naquele 
momento eu achava que a sociedade tinha que se fortalecer e o 
bloco do governo joga a proposta ali e vai defender a 
governamental. A gente é que tem que está organizado para não 
ficar perdendo espaço (C-02). 

 

 

3.4 O atendimento às demandas e o processo de interlocução com as 

entidades 

A participação da sociedade é destacada no Regimento do Conselho, o que 

indica um mecanismo de democratização da gestão. No que diz respeito aos dados 

que expressam o grau de participação do CME na gestão da educação do município 

e buscando identificar em que medida as demandas da entidade nele representada 

estão presentes na pauta de reuniões, ficou evidente que para a maioria dos 

entrevistados do CME nem sempre as demandas da sua categoria são incorporadas 

à discussão deste órgão, pois atendem mais as da Secretaria. Este fato pode ser 

evidenciado tanto na confirmação da inexistência da presença das demandas das 

entidades na pauta das reuniões, quanto na inclusão esporádica de temas propostos 

pelas entidades a serem discutidas pelo Conselho, conforme expressam os 

seguintes depoimentos: 

 
Nem sempre, pois as demandas do CME são mais organizativas. As 
demandas não se resumem a categoria, ao meu segmento (...) nós 
passamos agora a identificar na nossa base quais são as demandas 
que geram discussão; que geram necessidade do assunto a ser 
discutido no colegiado (C- 01). 
 
Como a gente tem a compreensão que a gente está aqui, não para 
trazer demandas (...) as demandas são da sociedade. As 
demandas, não são da organização, inclusive porque o tipo de 
organização que represento, ele reúne tipos de organizações não 
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governamentais, de organização da sociedade civil organizada, que 
ela trabalha com a perspectiva de direitos difusos, de defesa de 
direitos, ela não trabalha com a demanda própria (...). Então a nossa 
própria demanda é construir a sociedade civil organizada e construir 
espaços públicos onde diversos setores da sociedade civil e 
governamental tratam do interesse público (C- 03). 
 
Não necessariamente (...). Mas o que acontece é o seguinte: as 
demandas qualquer cidadão, qualquer pessoa que esteja à frente de 
qualquer unidade de ensino, na área educacional, ela pode fazer um 
requerimento, fazer uma denúncia qualquer, desde que seja dentro 
das atribuições do Conselho, ela pode encaminhar (C- 04). 
 
 

 Observamos na fala dos entrevistados uma insegurança e contradições que 

podem ser um indicador de que as demandas da entidade que representa não 

façam parte da pauta do Conselho por não existir uma sistemática de diálogo e 

escuta das entidades. E, por outro lado, podem revelar a ausência do entendimento 

do Conselho como sendo um instrumento de ampliação da esfera pública no 

tratamento da educação no município. A falta deste entendimento compromete a 

qualidade do exercício das suas atribuições, reforçando a necessidade de formação 

dos nossos conselheiros num contexto democratizante local. 

 Quanto às entidades, a análise dos dados dos entrevistados a elas 

pertencentes confirma que a maioria não tem uma estratégia definida para fazer 

chegar ao CME as suas demandas, como fica evidente nos seguintes depoimentos: 

 

A gente coloca na questão das pautas da entidade em discussão o 
assunto; aí enquanto conselho se vê a viabilidade de como discutir. 
Ultimamente a gente tem passado por uma situação que é violência 
nas escolas, agressão que atinge brutamente o profissional. Como 
instituição, a gente tem procurado até a procuradoria (...) a gente 
levou isso para o Conselho (E- 02). 
 
Há uma forma, seria através de (...) não é isso. Ele não é o 
representante legal, então seria a única forma através de (...) só que 
a gente não tem. Então seria a questão de ver, discutir conosco da 
entidade ou em qualquer órgão que representasse as escolas 
comunitárias e retornar para discutir com o Conselho e trazer de 
volta a resposta para nós e isso não acontece (E-04). 
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Apesar de considerarmos que existe uma dificuldade no processo de fazer 

com que as demandas da entidade cheguem ao CME, encontramos dados em 

menor proporção que indicam que a entidade recorre unicamente ao seu 

representante como via de acesso de suas demandas ao Conselho. 

No entanto, podemos verificar que esta prática não é sistemática nas 

entidades, conforme demonstram as falas dos entrevistados: 

 O principal canal é o representante (E- 03). 

 
A nossa ação, vamos chamar assim, é muito ligada a pessoa (...) o 
que nós fazemos é sempre termos um contato permanente, ou seja, 
quando colocarmos (...) as questões que estamos entendendo que 
seriam pertinentes e que deveriam estar sendo debatidas e 
analisadas pelo Conselho como representante, ela nos traz de volta 
as questões (...) vou chamar assim as questões maiores que são 
mais pertinentes à universidade. 
Mas esse caminho, tanto nosso enquanto (...) para o Conselho, 
como do Conselho para nós, agora ele sempre é feito através da 
nossa representante (E- 05). 

 

  Estes dados sugerem que há um comprometimento no processo de 

interlocução entre a entidade e o CME em que tem a sua parcela de omissão.  

 Um outro ponto sobre o qual refletimos refere-se ao motivo pelo qual as 

entidades não buscam outros caminhos – estratégias – para enviarem as suas 

demandas ao Conselho. O que as impedem? Existe interesse de sua parte ou 

descrença quanto ao atendimento de suas demandas pelo CME? Todos os dados 

confirmam a hipótese anteriormente levantada de que a sociedade civil não é 

organizada o suficiente para se fazer presente no Conselho e intervir na medida do 

necessário para o atendimento das suas demandas por educação, fortalecendo os 

espaços de representação da sociedade civil. Talvez seja este o motivo pelo qual 

não tem utilizado outros meios para ampliar a sua participação no Conselho, o que 
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fez com que os participantes das entidades não apresentassem em suas falas 

estratégias diversas de encaminhamento dessas demandas. 

 Percebemos assim que o Conselho apesar de ser um órgão de consulta e da 

dimensão de um espaço público não tem se consolidado como um forte canal de 

expressão e defesa das reivindicações dos excluídos da cidadania. 

 Ao analisarmos a inclusão das demandas das entidades na pauta de reuniões 

do CME, procuramos identificar nas atas de reunião plenária do CME os indicadores 

da participação da sociedade civil para a construção de uma política educacional 

com ênfase nesta participação. O nosso foco de análise se dirigiu para o registro do 

conjunto de ações desenvolvidas pelos conselheiros no sentido de identificar a 

presença das demandas de seus respectivos segmentos nas pautas de discussão 

do Conselho. Buscamos apreender as nuances apresentadas durante este processo 

participativo. 

 As atas constituem o registro do conjunto de resoluções, discussões e 

votações efetuadas pelos conselheiros presentes. 

 É importante destacarmos neste documento que o mesmo expressa a 

atuação deste Conselho enquanto parceiro da gestão da educação no município, 

conforme consta na ata da 1ª Reunião Plenária do CME realizada em 29-05-2001. 

 No que se refere às informações contidas nestes documentos destacamos a 

reduzida inclusão das demandas das entidades nas pautas do CME. De acordo com 

o registro das atas, observamos que foram mínimos os momentos em que o 

Conselho tratou diretamente, dando espaço para a inclusão em sua pauta das 

demandas das entidades. Os registros apontam momentos esporádicos e que, ainda 

assim, não percebemos intenções conjuntas do CME de fazer o repasse à entidade 
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do que foi feito das contribuições das mesmas. Podemos confirmar estas posições 

através dos seguintes trechos: 

 
(...) os conselheiros que participaram da capacitação dos Conselhos 
escolares informaram sobre o encontro (...) participaram das 
plenárias onde o calendário eleitoral foi discutido e apresentadas 
sugestões trazidas para discussão neste Conselho (Ata da 23ª 
Reunião Plenária, 17-09-2002). 
 
O secretário de finanças (...) apresentou também relatório de 
auditoria, com diagnóstico do CMAE, 1998-2001, onde são 
apresentados dados que comprovam os problemas da merenda, já 
citados acima, pela secretária de educação (...) após apresentação 
dos esclarecimentos pela secretária, os conselheiros do CME e 
CMAE fizeram questionamento e o assunto foi bastante discutido. 
Depois das discussões os conselheiros (...) declararam que 
precisam ainda discutir o assunto com seus segmentos. A 
conselheira (...) sugeriu que os conselheiros discutam com seus 
segmentos este assunto e informem a plenária o andamento da 
discussão, mas que este assunto não seja mais objeto de pauta 
para outras reuniões plenárias. Todas concordaram que o CME tem 
alguns assuntos prioritários para tratar com urgência como a 
resolução nº 2, o plano municipal de educação e o 
acompanhamento das eleições para diretores e vice-diretores 
escolares (Ata da 26ª Reunião Plenária em 08-10-2002). 
 
(...) Logo após o conselheiro (...) manifestou a opinião de que os 
temas para a composição das pautas da reunião devem ser criados 
pelos conselheiros, achando que a conselheira (...) se baseia na 
demanda que vem da secretaria para o CME e sugeriu que o 
assunto seja avaliado com (...) na próxima reunião, tendo sido 
aprovado por todos os presentes. Em tempo, em razão do 
conselheiro ter mencionado que a presidente (...) acolhe sempre 
como ponto de pauta os temas demandados pela secretaria de 
educação, ela informou ter feito um levantamento, extraído das atas, 
sobre o que foi tratado nas reuniões plenárias na sua gestão. 
Constatou a respeito que em nenhuma delas se confirma o que 
sugeriu o referido conselheiro (Pauta da 12ª Reunião Plenária, 13-
05-2003). 

 

 Podemos dizer que apenas a partir do período de 2003 a 2004 é que 

observamos o Conselho apresentando iniciativas explícitas de incluir como ponto de 

pauta nas suas reuniões, as demandas das entidades. Estes dados ficaram 

evidentes por ocasião da Audiência Pública sobre o credenciamento de escolas do 
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Sistema Municipal de Ensino – SMER – quando a análise das propostas formuladas 

foi considerada como ponto de pauta na reunião do Conselho. 

 
Em seguida o Conselho aprovou como ponto de pauta da próxima 
reunião plenária, a análise das propostas enviadas para a resolução 
de credenciamento (Ata 12ª Reunião Plenária, 30-03-2004). 
 
(...) Logo após, iniciou-se a análise das sugestões da Audiência 
Pública, realizada no dia 19-03-04, para a resolução de 
credenciamento. O Conselho discutir as sugestões enviadas pelo 
centro de educação da UFPE, do coletivo Refazendo e do SINEPE. 
Após discussão das sugestões do centro de educação da UFPE, o 
1º do art. 1º foi modificado... (Ata da 13ª Reunião Plenária, 06-04-
2004). 

 

 Mas como afirmamos acima, trata-se de iniciativas isoladas, uma vez que, na 

prática, encontramos a ausência de registro da discussão do Conselho, de uma 

proposta oriunda da Audiência Pública, em que, diga-se de passagem, era 

contraditória à posição da Secretaria de Educação. Desta forma o CME 

desconsiderou a proposta gerada na Audiência Pública ao não incluí-la na pauta de 

reunião. Incluiu, sim, uma análise geral das demandas apontadas pelas entidades. É 

possível que estes dados possam contribuir para explicar o porquê tem sido tão 

baixa a participação das entidades no encaminhamento das demandas para o CME. 

Desta forma, a participação mediante a inscrição das demandas da entidade no 

processo de decisão do CME não confirma os construtos de Habermas (1984), em 

que o autor destaca que essa esfera pública das organizações sociais só pode 

exercer as funções de crítica política e de controle se, além da co-gestão dos 

compromissos políticos, ela própria se tornar objeto da coisa pública. 

 

3.5 O Processo de interlocução entre o CME e as entidades 

 Nesta parte do trabalho apresentamos as análises dos depoimentos dos 

entrevistados tanto no segmento do CME, quanto no segmento das entidades e 
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ainda dos dados encontrados, ou não, nos registros das atas relativos aos 

mecanismos utilizados para estabelecer a interlocução entre os Conselhos e a 

entidade, identificando seus pontos convergentes e divergentes. Para realizar esta 

tarefa recorremos às categorias sistematizadas no nosso marco teórico: democracia, 

participação, cidadania e esfera pública.  

 Os mecanismos utilizados para estabelecer o processo de diálogo entre os 

Conselhos e as entidades que representam são entendidos pela maioria dos 

conselheiros como algo de valor, uma vez que estes afirmam que recorrem aos mais 

diversos caminhos, segundo podemos identificar. 

 Um ponto comum entre os conselheiros é a articulação com a representação 

da categoria no sindicato, associação, conselho. 

 
Os mecanismos que usamos são as assembléias, os informativos 
que normalmente acontecem com periodicidade mensal. É nas 
assembléias, mensalmente, exceto em momentos com outras 
demandas para negociação, nas assembléias procuro dar 
informações sobre o CME e escutar a base e construir o debate com 
pessoas do segmento e com a administração da entidade... (C- 01). 
 
A gente tem, estatutariamente, os momentos de encontro com a 
categoria. Então, nós temos a reunião da diretoria que é aberta (...) 
Nós temos também as plenárias para os delegados de base; são os 
representantes do sindicato nas escolas, onde também a questão 
dos informes, todas as discussões que ocorrem no Conselho são 
passadas; têm as assembléias. Tudo que a gente tem enquanto 
ponto polêmico para defender, vamos supor... as propostas antes 
foram discutidas com a categoria e eu como representante da 
categoria, defendo as propostas no Conselho (C-. 02). 
 
 

 Apresentamos em seguida uma síntese destes mecanismos que, conforme os 

discursos dos entrevistados do CME, possuem uma prática democrática em suas 

relações com as entidades. Segundo os dados encontrados, são eles: a publicação 

de jornal; participação nas reuniões da diretoria das entidades; ou de seus 

departamentos e nas assembléias da categoria; participação na Conferência 

Municipal de Educação – COMUDE e nas audiências públicas; registro em ata dos 
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movimentos coletivos para consultas posteriores; elaboração e envio de ofícios ao 

CME. 

 Podemos destacar ainda um ponto comum entre os conselheiros que é o de 

promoverem a articulação com a representação da categoria que são as entidades: 

sindicato, associação, Conselhos. Este dado é significativo na medida em que indica 

uma vontade individual de cada conselheiro, em procurar estabelecer este diálogo 

com as bases. Entretanto, nas falas dos entrevistados não foi possível 

apreendermos uma postura coletiva dos que compõem o Conselho em recorrer a 

mecanismos com o intuito de estabelecer a interlocução com as entidades que 

representam, enquanto uma prática institucional, conforme depoimento abaixo. 

 

Existe um departamento dentro da Prefeitura, o departamento 
chama-se DAEC (Departamento de Articulação com as Escolas 
Comunitárias ligadas a Prefeitura) (...) Esse departamento é 
basicamente a minha força para chegar... do Conselho o que está 
definido em relação à educação destas pessoas. Olha: a gente 
promove reuniões. Promove reuniões no centro de treinamento; 
todas as reuniões do departamento que vou falo a respeito do que 
está acontecendo, das leis, das resoluções que a gente pública 
dentro do Conselho, para que eles tenham conhecimento e se 
adequem às novas resoluções e as novas determinações em nível 
de educação no município (C- 04). 
 
A gente tem que prestar atenção e ficar atenta a duas situações: 
primeiramente, enquanto representante da categoria. Quando a 
gente tem toda uma demanda da luta da gente, da nossa 
organização e que entra em sintonia com a política pedagógica da 
rede, a gente tem que ter mais um perfil para defender, levando para 
o debate no Conselho as questões que são aprovadas na categoria; 
e a outra sintonia que a gente tem que ter é em relação à sociedade 
civil, a organização da sociedade civil. A gente, tá ali discutindo, 
enquanto voto da sociedade (C-.02). 

 

 É interessante ressaltarmos que, mesmo sendo apontado pelos conselheiros, 

de modo individual, o uso de diferentes mecanismos em busca de uma articulação 

com as entidades, não há uma ação comum para o uso de mecanismos facilitadores 

de interlocução com as bases, todavia, não se sabe com que finalidade. Talvez 
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atendam apenas a uma formalização de participação para as entidades quando os 

indivíduos não se envolvem como cidadãos políticos ativos que, através do diálogo, 

possam construir consensos no decorrer do processo de participação da formulação, 

acompanhamento e avaliação das políticas de educação. 

 Com relação ao segmento das entidades, estas em sua maioria afirmam que 

os seus representantes solicitam sugestões para incluir na pauta do CME, como se 

depreende do seguinte depoimento: 

 

Já, várias vezes. Como ele sempre está lá, os encaminhamentos 
dos conselheiros da administração, ele nos passa para a diretoria. A 
gente toma a decisão e encaminha, através dele as sugestões (E- 
01). 
 
Sim. Nessa situação recente sobre a situação de violência. Em 
situações, também quando se estava regulamentando o nº de 
alunos por sala. A gente leva o que tem observado enquanto 
conselheiro; é que as pautas ficam sobrecarregadas da demanda da 
instituição, no caso da prefeitura. Privilegia. a gente fica numa 
discussão, mas em prol da demanda que a instituição (SEC) manda 
que a instituição coloque como prioridade (E- 02). 

 

 Apesar da maioria dos entrevistados das entidades ter afirmado que os seus 

representantes solicitam sugestões para incluir na pauta do CME, encontramos 

dados confusos, pois os argumentos alegados revelam-se contraditórios, como é 

ilustrado a seguir: 

 
Já. Tanto, vamos dizer, temáticas, quanto as questões ligadas as 
temáticas que estavam na pauta (...) a que está mais evidente é a 
discussão sobre a elaboração do regimento; senão me engano foi a 
mais recente...Isto estava na pauta. Então, ela trouxe para nossa 
discussão e nós lá, colocamos alguns itens que entendemos seria a 
nossa opinião. A informação que ela nos trouxe depois é que foram 
muito bem acatadas e encaminhadas.  
O centro (...) não apresentou um tema especifico para o Conselho 
Municipal. Porque, todas as nossas demandas foram encaixadas em 
algumas das discussões que o conselho já estava fazendo (E- 05).  
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 Ainda que, em seu depoimento, o entrevistado afirme que o seu 

representante solicita sugestões para incluir na pauta do CME, essa afirmação 

torna-se ambígua, pois ele não consegue explicitá-la e, mais ainda, declara que 

pode estar enganado qual seja. Dessa forma, parece-nos que seja um tipo de 

afirmação em que “afirma-se por afirmar” sem haver, na realidade, clareza quanto ao 

seu conteúdo e significado. 

 Podemos concluir que os representantes não têm a prática de solicitar 

sugestões às entidades para incluí-las na pauta do Conselho. Os dados sugerem 

que o mecanismo mais utilizado para a inclusão de temas na pauta se dá pela 

participação do conselheiro em reuniões de suas respectivas entidades, quando, 

eventualmente, alguns assuntos discutidos são considerados relevantes para serem 

discutidos pelo CME. 

 Parece que podemos afirmar também que o Conselho, segundo o grau de 

correlação de forças presentes nos momentos de decisão, tem se revelado frágil 

enquanto um espaço transparente que considere o interesse de todos os atores 

envolvidos na Educação Municipal; dentre eles os das entidades da sociedade civil. 

 Neste aspecto, consideramos relevante a posição de Habermas (1984) ao se 

referir à esfera pública como um espaço de publicização das ações e prestação de 

contas das forças socialmente ativas presentes também no âmbito institucional de 

natureza pública, ou seja, dentro das instituições públicas, a exemplo do CME. 

 No que se refere à análise das informações contidas nos documentos – atas – 

verificamos que nos dois primeiros anos da gestão de João Paulo, o Conselho deu 

destaque às solicitações diretas da Secretária de Educação ou de sua 

representante, para a inclusão das demandas em caráter de urgência nas pautas. 

Exemplos podem ser verificados nos trechos abaixo:  
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(...) A professora [Secretária] presidiu a reunião (...) Referiu-se aos 
projetos educacionais que ficaram aguardando a instalação do CME 
em 2001. 1º-Sistema Municipal de Ensino que dará mais autonomia 
ao município, no âmbito da educação (...) a seguir solicitou a 
ampliação de um projeto que amplie a duração do ensino 
Fundamental em mais um ano com adoção do sistema de ciclos (...) 
São dois temas de extrema importância e urgentes para a Secretaria 
de Educação (1º Reunião Plenária, 29-05-2001). 

 

 Sobre esse último ponto, as nossas observações tanto decorrentes da análise 

das atas, quanto da análise do discurso dos entrevistados, indicaram que a 

personalidade da secretária parece inibir a iniciativa dos conselheiros, prevalecendo 

a hegemonia de sua força pessoal. Um exemplo está contido nas informações a 

seguir: 

A secretária de educação (...) compareceu a esta reunião e 
comunicou que estava trazendo quatro assuntos para tratar no CME 
(...) solicitou então parceria com o CME, para organizar com a 
Secretaria uma formação para os vices dirigentes escolares e 
assistentes de direção para a construção do regimento escolar (...) 
apresentou o quarto assunto, sobre o Plano Municipal de Educação, 
lembra que o plano teve início na COMUDE (...) sugeriu então que o 
CME analise a possibilidade de destinar um dia integral em conjunto 
com o pessoal que está fazendo o diagnóstico para planejar e para 
sistematização do PME. Por último a secretária solicitou que o CME 
apresente indícios de adesão as suas proposições (34ª Reunião 
Plenária do CME, 06-09-2004). 
 
 

 Não podemos deixar de fazer referência a um maior investimento na 

participação dos conselheiros no processo de constituição das pautas, no período de 

2003 a 2004. Neste ponto, vale salientar, no entanto, que esta ação dos 

conselheiros em alguns momentos, vem reforçar a inclusão das demandas da 

Secretaria na pauta de discussão do Conselho como podemos observar nos 

registros das atas que se seguem: 

  

...O conselheiro (...) sugeriu que a discussão do projeto de lei 
referente às eleições seja ponto de pauta da próxima reunião (Pauta 
da 12ª Reunião Plenária – 13-05-2003). 
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 ...Os conselheiros aprovaram como pauta da próxima reunião 
plenária; a análise do regimento do CME e a apresentação do 
parecer nº 02/ 2003 da conselheira (...) para a homologação da 
resolução (4ª Reunião Plenária do CME – 27-01-2004). 
 
(...) Logo após, a conselheira (...) solicitou que seja colocado como 
ponto de pauta o registro das reuniões do CME, pois acha 
importante o registro da Ata (Pauta da 18ª Reunião Plenária do CME 
– 11-05-2004). 
 
(...) nos assuntos de ordem geral foram colocadas às prioridades 
como pontos de pauta para as próximas reuniões. 1º estudo da lei nº 
16.190/ 96 criação do Conselho municipal de educação, 2º a 
substituição da representação dos grêmios estudantis, 3º discussão 
sobre a situação dos professores com a acumulação e que estão 
sendo substituídos por estagiários, 4º apresentação do Projeto 
Voltei (31ª Reunião Plenária do CME, 17-08-2004). 
 
(...) Logo após, os conselheiros discutiram a metodologia para 
analisar os cadernos de formação dos Conselhos Escolares (...) o 
CME aprovou a formação de uma comissão para planejar o formato 
do curso de capacitação para vice-dirigentes e assistentes de 
direção para formulação do regimento escolar (...) a conselheira (...) 
lembra que seja contemplado, também o conhecimento sobre o 
SMER. A análise dos textos sobre o Conselho Escolar será 
apresentada pelos conselheiros na Plenária do dia 14-09-2004 
(Pauta da 34ª Reunião Plenária do CME – 06-09-2004). 

 

 Podemos encontrar nas atas deste período o registro de algumas demandas 

provenientes das entidades, inscritas na pauta do Conselho mediante a ação do 

representante da entidade. Este fato sugere o início de um movimento de mudança 

do CME para uma maior autonomia e participação ao tratar da ampliação da 

participação da sociedade no processo decisório sobre a educação, conforme 

podemos verificar no trecho que se segue: 

 
O conselheiro (...) apresentou a versão pós-audiência pública do 
Projeto de Resolução que trata do credenciamento das instituições 
de educação básica integrantes do SMER e a presidente propôs 
distribuir cópias com os conselheiros e que este assunto seja 
incluído como ponto de pauta para a próxima reunião plenária (20ª 
Reunião Plena do CME, 20-05-2003). 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 NEGOCIAÇÃO DAS DECISÕES POLÊMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Nesta parte do trabalho serão apresentadas as análises dos dados que 

expressam o processo de negociação diante de decisões polêmicas que possam 

contrariar os diferentes interesses e posições em jogo, tanto para os segmentos do 

Conselho, quanto para as entidades e a relação entre eles, buscando confrontá-los 

com os documentos. Buscamos, assim, desvendar, na análise da relação que se 

estabelece entre estes segmentos, a correlação de forças presente no interior do 

Conselho e se este recorre a instrumentos e práticas democráticas que permitam 

uma participação cidadã. Desta forma procuramos verificar, através da atuação dos 

diferentes atores no processo de negociação, a dimensão que o CME está dando ao 

seu papel de ampliar a esfera pública, estabelecendo um processo de diálogo com 

as entidades representadas. 

 Vale lembrar que um dos objetivos norteadores de nosso trabalho foi analisar 

as contribuições do CME, enquanto espaço público, para a definição, 

acompanhamento e avaliação das políticas públicas em educação, na perspectiva 

da abertura da arena das decisões. Em face deste empreendimento é que 

buscamos compreender a dinâmica do processo de interlocução que ocorre entre os 

representantes das diferentes entidades com as suas bases, procurando apreender 

em que dimensão o Conselho tem se constituído um espaço de ampliação da esfera 

pública sobre a educação no município. Assim é que nas páginas seguintes 

analisaremos o processo de negociação que o CME tem desenvolvido internamente 

entre seus membros e externamente com as entidades da sociedade civil 
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organizada, com base na análise das entrevistas realizadas e dos dados obtidos nos 

documentos, referentes ao período de 2001 a 2004. 

 Convém esclarecermos o entendimento que temos sobre “temas polêmicos”, 

bem como as razões pelas quais são assim considerados em nossa análise. 

Entendemos por “temas polêmicos” aqueles que geram um amplo debate diante de 

temas e/ou episódios sobre os quais não se chega a um consenso. Freqüentemente, 

a discussão produz de modo contraditório e/ou diferenciado, posições em relação ao 

assunto. No caso particular do CME, esta pluralidade de posições dos conselheiros 

ficou evidente em várias situações: 

 Em 2001 – Observamos a ausência de episódios que tenham gerado 

polêmica. 

 Em 2002 – A quem compete a definição dos critérios para a Seleção dos 

dirigentes escolares 

•  O encaminhamento do CME foi o de proceder à votação de 

propostas (Pauta da 10ª Reunião Plenária – 11-06-2002). 

Em 2003 – A questão de não reabrir a discussão sobre a exigência de sala de 

aula com 1m² por aluno que foi colocada em audiência pública e 

não foi contemplada na resolução de credenciamento de 

instituições de Educação básica do SMER. 

•  O encaminhamento do CME foi o de proceder à votação de duas 

propostas (Pauta da 20ª Reunião Plenária – 22-07-2003). 

•  Quem seria responsável pelo credenciamento das escolas – o 

CME ou a Secretaria? 

•  O encaminhamento do CME foi mediante a realização de votação 

de duas propostas. 
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•  A questão da diminuição do prazo para o credenciamento 

provisório. 

•  O encaminhamento do CME foi mediante a votação de duas 

propostas empatadas – foi vencedora a propostas de 12 meses, 

com o voto de minerva da Presidente (Pauta da 38ª Reunião 

Plenária do CME – 25-11-2003). 

Em 2004 – A questão da não inclusão da proposta de redução do prazo para 

credenciamento das escolas, sugerido nas audiências públicas. 

• A posição de uma conselheira que sugere a utilização do 

recurso jurídico para que as propostas emanadas das 

audiências sejam rediscutidas no Conselho (Pauta da 17ª 

Reunião Plenária do CME – 04-05-2004). 

 

No que se refere ao segmento dos conselheiros entrevistados, há um 

reconhecimento predominante da utilização da discussão e da votação, como 

estratégias democráticas para a solução dos impasses que ocorrem diante das 

decisões polêmicas no Conselho, como ilustram os seguintes depoimentos: 

  

1. Quando há o impasse discutimos no próprio Conselho; no campo 
político e da coerência, buscamos defender os interesses comuns. 
Nas divergências cada um vai defender as posições que acredita. 
Quando não existe consenso, existe votação (C- 01). 
 
2. Deu impasse, tem o voto de Minerva do presidente. O Conselho é 
paritário, mas a gente já tem a desvantagem porque um segmento 
da gente não tem representatividade, lá. Que é o do Simpro e a dos 
estudantes. 
Se o voto der empate, o presidente tem o poder de voto de Minerva. 
Mas, a gente enquanto representante da sociedade, a gente não vai 
abrir mão do voto da gente, da defesa da gente. O que a gente vai 
fazer lá é discutir em defesa da categoria, a posição da categoria (C- 
02). 
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 Uma situação exemplar dessas decisões polêmicas constituiu o período de 

tempo para o credenciamento das escolas junto à SEC, no quadro do funcionamento 

do Sistema Municipal de Ensino. Os registros abaixo apresentados resgatam 

momentos de impasse vivenciados pelo CME justo nas decisões a respeito dessa 

matéria. 

 Neste sentido, observamos que houve uma situação em que foram feitos 

arranjos para anular o resultado de uma votação e uma nova votação foi procedida, 

ocasião em que foi aprovada a proposta da Secretaria.  

Ao analisarmos estes registros, verificamos que apesar do CME ter recorrido 

ao processo democrático da votação, constatamos a hegemonia da Secretaria no 

processo, pois a proposta aprovada corresponde a que foi apresentada pela 

representação do governo. 

 
(...) Em seguida foi reiniciada a análise das propostas para a 
resolução de credenciamento quando foi discutido o artigo 16. Após 
várias discussões houve apresentação de uma proposta para alterar 
o texto, em seguida foram apresentadas e postas em votação 04 
(quatro) propostas quanto ao prazo. Proposta 1 – substituir 06 anos 
por 04 anos. Proposta 2 – manter o texto original de 06 anos. 
Proposta 3 – substituir 06 anos por 08 anos. Proposta 4 – substituir 
06 anos por 03 anos. Após votação, o resultado foi o seguinte: 
sendo vencedora a proposta 3. Logo após, a conselheira (...) 
comunicou que na próxima reunião entrará com recurso contra a 
proposta vencedora por não concordar com a forma de votação por 
proposta apresentada que, apesar de ter sido consenso, prejudicou 
a representatividade e, em conseqüência o seu resultado (Pauta da 
16ª Reunião Plenária do CME – 27-04-2004). 
 
(...) A conselheira (...) registrou sua estranheza em relação a 
ausência dos argumentos apresentados na discussão do art. 16 no 
que se refere ao prazo de 06 anos para cumprimento das exigências 
para credenciamento e discutidos na reunião anterior. Solicitou o 
registro e ratificou os argumentos. (...) E por fim, ressalta, que na 
Audiência Pública, a não ser o CME, nenhuma entidade fez 
pronunciamento favorável aos 06 anos. Em seguida, disse da sua 
perplexidade face a proposta apresentada e aprovada de substituir 
06 anos por 08 anos para cumprimento das exigências para 
credenciamento. Primeiro porque não havia se cogitado nas últimas 
discussões, ampliação do tempo, contrariamente, as discussões 
levavam para uma redução deste período de tempo; segundo na 
última Audiência Pública, houve questionamentos em relação ao 
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período/tempo de 06 anos, inclusive – caso permanecessem 06 
anos – deveria ficar explicitado o escalonamento das metas e do 
atendimento às urgências. E, por fim, lembra que além dos pontos já 
apresentados na análise do art.16 a proposta de ampliação de 06 
para 08 anos apresentada e votada, fere o processo de discussão e 
escuta pública, realizado na Audiência (...) A conselheira (...) 
explicou que nas três Audiências Públicas realizadas, o 
questionamento não foi para aumentar o tempo, foi para diminuir, 
para evitar a não realização das metas e acha que se for aprovado 
um tempo maior, tal procedimento vai gerar descontentamento entre 
os vários segmentos presentes nessas Audiências. Na ocasião, 
comunicou que pretende apresentar um recurso para que as 
propostas sejam reavaliadas e a conselheira (...) sugeriu a 
elaboração de um texto com argumentos substanciados. Segundo a 
conselheira (...) para seguir uma tramitação institucional, o recurso é 
a melhor opção, até porque fortalece o CME (Pauta da 17ª Reunião 
Plenária do CME – 04-05-2004). 
 
Em continuidade, o recurso apresentado pela conselheira (...) em 
relação à deliberação aprovada na plenária do CME, no dia 20-04-
04 foi discutida e realizada a votação do art. 16, da resolução de 
credenciamento de instituições de Educação Básica, que estabelece 
prazos para o cumprimento das exigências para o credenciamento 
foi retomada (...) após intenso debate e argumentação foram 
apresentadas três propostas. Alguns conselheiros se posicionaram a 
respeito das propostas. 
(...) colocadas em votação a proposta 01 de 6 anos pela 
manutenção do texto original, obteve 6 votos; a proposta 02 de 4 
anos, obteve 5 votos, e a proposta de 3 anos, obteve 1 voto. Sendo 
assim, a proposta 1 de 6 anos de manutenção do texto original foi 
aprovada (Pauta da 20ª Reunião Plenária, 25-05-2004). 
 
 

 Neste ponto vale ressaltarmos que além de apresentarem a votação e a 

discussão, como ponto comum entre os entrevistados, encontramos, também, dados 

que sugerem uma ampliação no uso de diversos instrumentos de caráter 

democrático como podemos observar no depoimento que segue: 

 
Olha aqui tudo é muito discutido e refletido, embora tenhamos 
sistemas de votação, que naturalmente cada pessoa vota. Tudo é 
muito refletido e discutido. Pra você ter uma idéia, tem uma 
legislação de regulamentação do credenciamento de entidades de 
Educação Infantil da cidade do Recife. Nós estamos trabalhando 
nela há dois anos e meio; já tivemos três audiências públicas em 
cima dela e fechamos agora. Porque isto é muito trabalhado, 
internamente, pelo Conselho. Tanto pelos representantes da 
Secretaria, quanto pelos representantes da sociedade civil. Então, a 
gente vota de vez em quando. Vota, discute e ai na experiência 
desta gestão, deste Conselho, raramente a oposição se coloca entre 
representantes da sociedade civil e representantes da Secretaria 
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(...) então a gente não tem vivenciado muito esse tipo de conflito. O 
que não quer dizer que na prática do Conselho, dependendo de... 
você tem como orientação de gestão. Mas, a nossa prática é refletir, 
discutir, argumentar, considerar as divisões políticas e aí você votar 
(C- 03).  

 

 Neste aspecto, o Conselho parece vivenciar práticas que se aproximam das 

análises de Benevides (2002) quando afirma que existe democracia quando o poder 

está com o povo, que deve exercê-lo não só através de seus representantes, mas 

através de formas diretas de participação nos processos de decisão. Assim, é com 

base nesta autora que podemos afirmar que a participação, indireta via 

representantes, complementada pela forma de participação direta, enquanto um dos 

princípios da gestão democrática foi parcialmente viabilizado pelo CME. Não se 

trata, pois, apenas de recorrer a procedimentos democráticos, mas sim de utilizá-los, 

sistematicamente, para viabilizar uma participação permanente em que exista o 

envolvimento dos indivíduos como cidadãos políticos ativos no sentido em que 

afirma Gonh (2003). 

 Destacamos abaixo trecho de um documento do governo municipal que ilustra 

sua opção por um modo de governar orientado pela concepção democrático-radical 

de planejar e administrar a cidade:  

 
(...) Em atendimento ao disposto no artigo 4º da lei nº. 16.675, de 24 
e julho de 2001 – Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2002 – 
apresentam-se a seguir, as prioridades que nortearão a ação do 
Poder Executivo Municipal no próximo exercício. 
Orientadas pelas opções estratégicas do governo, explicitadas no 
volume 1 do Plano Plurianual 2002/ 2005, e pelo amplo processo de 
Orçamento Participativo desenvolvido no presente ano, as 
prioridades para o ano de 2002 consolidam e avançam mudanças 
encaminhadas em 2001, no modo radicalmente democrático de 
planejar e administrar e de atender as urgências da cidade e da 
população (Plano Plurianual 2002-2005, vol. 2, Recife, agosto de 
2001). 
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 Entretanto, vale destacarmos que apesar da utilização de múltiplas 

estratégias de cunho democrático, tais como a discussão, a argumentação, a 

votação e a promoção de audiências públicas, percebemos que tais estratégias não 

estão relacionadas a uma concepção democrática radical sobre a participação que, 

segundo Gonh (2000), tem por objetivo fortalecer a sociedade civil para a construção 

de caminhos para uma nova realidade social, mais solidária. Nesta concepção, o 

processo de participação não é apenas diversificado, mas envolve a todos os 

cidadãos que são vistos como sujeitos sociais, co-responsáveis permanentes nos 

programas e ações de governo. 

 Assim, segundo a análise dos dados encontrados dos entrevistados do 

segmento do CME não foi possível identificar esta participação permanente e 

ampliada dos cidadãos desta cidade diante das decisões polêmicas sobre a 

educação e que seriam, em parte, fruto das ações do Conselho nesta direção. 

 No que se refere às entidades, procuramos identificar o conhecimento que 

estas possuem sobre as ações dos conselheiros no processo de negociação que 

envolve questões polêmicas. 

 Os depoimentos dos entrevistados revelaram que eles têm algum 

conhecimento das ações dos conselheiros no processo de negociação de temas 

polêmicos: 

  

As decisões polêmicas chegam, porque chegam a uma conclusão lá 
em nível de votação. Mas, é importante que a gente registre, chega 
para a categoria também, um posicionamento da conselheira, 
representante (E-02). 
 
No momento em que há impasses normalmente o representante faz 
consultas, não é? Ele faz consultas ou aos companheiros de direção 
mesmo, ou as associadas que atuam com este tema, com a 
educação no sentido de construir coletivamente qual o melhor 
posicionamento (...). Então, ele é a pessoa que tem a definição, mas 
ele pode fazer consultas para tomar posicionamento (...) nós temos 
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o hábito que ele informe como esta caminhando o trabalho, lá. 
Posso lhe dizer que ele informa os resultados. Por exemplo, um 
momento especial que é a COMUDE, como vinha sendo construído 
o processo da COMUDE, nós estávamos acompanhando, na 
medida do possível (...), mas também dos resultados da COMUDE. 
Então, a gente tem algum nível de informação (E-03). 
 
 

 Ao afirmarem que possuem conhecimento sobre as ações desenvolvidas 

pelos conselheiros no processo de negociação de assuntos polêmicos, não fica 

explícita, na fala da maioria dos representantes das entidades entrevistados, quais 

seriam essas ações e os temas polêmicos. Surpreende-nos esta omissão, já que os 

temas polêmicos foram objeto da ação dos conselheiros. Embora a maioria tenha 

afirmado ter conhecimento das ações dos conselheiros neste processo, apenas um 

entrevistado apontou um tema considerado polêmico no processo decisório do CME, 

conforme o depoimento que se segue: 

 
A gente tem informação através do nosso representante nas 
reuniões de diretoria, o que acontece lá, como acontece e algumas 
polêmicas com relação à própria eleição do representante do 
Conselho. Então, sempre essas informações problemáticas ele nos 
passa em reuniões de diretoria, ou assim pessoalmente (E- 01). 

 

 Um ponto comum entre os entrevistados é o fato de que o conhecimento da 

atuação dos conselheiros nos momentos de decisão polêmica chega às entidades 

através do seu representante. O que impede o CME de ser mais transparente em 

suas ações, diante as entidades nele representadas? Por que não utiliza diferentes 

meios de publicização de suas ações?  

 É importante destacarmos, entretanto, que apenas em uma fala de um dos 

entrevistados, mostrou-se veemente a negação sobre o conhecimento das ações 

dos conselheiros quanto às decisões que envolvem temas conflitantes, ao ter 

afirmado que “em nenhum momento” (E-04) teve conhecimento dos “temas 

polêmicos”. Observamos, pois, que o procedimento dos conselheiros não é unívoco. 
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Há representantes de entidades que as representam verdadeiramente, mas foram 

encontrados casos onde essa representação não ocorre de fato. Também nos 

pareceu controvertido o que revelou a análise do depoimento abaixo: 

 
É. Eu aí não posso te dizer não. Eu acredito que o melhor é dizer 
não. O que eu tenho, através da nossa representante é o relato. Ela 
me relata e aproveita, também, porque quando há uma discussão 
dessas polêmicas, aí a gente pergunta qual foi à tendência (...), mas 
eu recebo, enquanto uma informação da nossa conselheira e ela 
dizendo, olha a disputa se deu esta e esta opção e tais e tais 
entidades apoiaram esta opção, mas do que isso não, ou seja, em 
termos de “ação” eu diria não (E- 05). 

 

 Este depoimento confirma que nessa entidade é utilizado o contato pessoal e 

um relatório sobre as atividades no CME como meio de interlocução entre ela e o 

seu representante. Porém, a argumentação revela-se contraditória, o que indica um 

conhecimento precário das ações dos conselheiros, sobretudo diante das questões 

polêmicas, uma vez que o entrevistado não foi capaz de apontar nenhuma delas. 

Parece-nos haver uma preocupação de resguardar a atuação da representante no 

Conselho no que diz respeito ao processo de interlocução com a entidade. 

 A análise dos dados obtidos revela preocupações diferenciadas entre os 

conselheiros e as entidades por eles representadas. Os primeiros apontam a 

discussão e a votação como recurso predominante no processo de negociação e em 

menor freqüência outros recursos de natureza democrática. Os segundos apenas 

apontam ter conhecimento do uso destes recursos para resolver as questões 

polêmicas, porém sem citá-los de forma significativa. O que leva as entidades e os 

conselheiros representantes destas entidades a terem percepções diferenciadas a 

cerca do processo de negociação de temas polêmicos dentro do CME? Será que as 

entidades percebem que estão delegando ao seu representante algo mais do que 

deveriam? Temos aqui uma indicação de que as entidades, ao estarem 
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representadas, delegam ao seu representante, talvez, muito mais do que deveriam, 

sem fazê-los desempenhar o papel de autêntico mediador. 

 Ao procedermos a análise das atas, buscamos confrontá-la com a análise dos 

dados fornecidos pelas entrevistas. Assim, procuramos agregar mais informações 

que pudessem contribuir para uma maior compreensão das questões da pesquisa. 

Ao analisarmos estes documentos verificamos o registro maciço do procedimento da 

discussão e da votação no processo de negociação, tanto diante de propostas 

distintas que geram conflito, quanto diante apenas de uma proposta em que é 

preciso se tomar uma decisão mais simples. Assim, é possível afirmarmos que os 

registros só vêm a reforçar os depoimentos dos entrevistados, neste aspecto: 

 
A conselheira (...) retomou a discussão sobre a exigência “sala de 
aula com 1m² por aluno” que foi colocada na audiência pública pela 
conselheira Célia e não foi contemplada na Resolução. Foi colocada 
uma questão de ordem. Se o assunto seria ou não debatido com 
duas propostas de encaminhamento. A primeira proposta da 
conselheira (...) de não reabrir a discussão e a segunda proposta do 
conselheiro (...) de reabrir obtendo o seguinte resultado: 7 votos 
para a segunda proposta, 4 votos para a primeira e abstenções, 
sendo assim incluída uma alínea a mais aos incisos I e II do artigo 
4º, com o seguinte teor: salas de aula com área não inferior a 1m² 
por aluno (Pauta da 20ª Reunião Plenária – 22-07-2003). 

 

 É importante destacarmos que os registros, em atas, apontam uma maior 

freqüência para recorrer ao recurso da votação no Conselho nestes dois últimos 

anos da gestão, notando-se, gradativamente, a inclusão de procedimentos que 

colaboram na ampliação do processo de democratização. Como podemos observar, 

esses dados podem indicar um aprendizado de democracia dos que fazem o 

Conselho, contribuindo, desta forma, para a sua democratização. 

A análise desse dado parece-nos apontar para o germe de procedimentos 

democráticos, segundo a percepção de Coutinho (2000). Para este autor a 

democracia se constitui em um processo que incorpora direitos democráticos tais 
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como os direitos civis, de liberdade de expressão, como também, e principalmente, a 

participação. Não se trata de uma participação tutelada, mas emancipatória, fruto do 

exercício da cidadania ativa capaz de realizar o ser humano em sua plenitude. 

 Vale ressaltarmos que foram encontradas referências esporádicas a alguns 

procedimentos, tais como consulta e informações às bases, impetrar recursos e a 

promoção de Audiências Públicas, conforme a expressão dos entrevistados. 

Todavia, não encontramos dados que nos levassem a constatar uma participação 

ampliada e permanente da população para partilhar as decisões presentes na 

dinâmica do Conselho, derivadas da aplicação sistemática destes procedimentos. 

 Assim, podemos concluir que a forma de participação dos cidadãos que 

atuam como atores sócio-políticos na esfera pública, embora venha se ampliando, 

poderia se dar de modo muito mais eficaz na medida em que estes procedimentos 

fossem amplamente utilizados. 

 De outra parte, o Conselho como órgão da política educacional tem por 

função não apenas aquelas que são previstas em Regimento, como também a 

função social de contribuir para a promoção da cidadania em nossa cidade. 

Considerando-se tal realidade, bem como o conjunto de questões e análises 

anteriormente arroladas, é que situamos esta etapa do trabalho. Nela procuramos 

desvendar, na dinâmica do CME, a sua atuação no controle, avaliação e proposição 

das políticas educacionais. Desta forma, buscamos apreender se foi possível ao 

Conselho estabelecer uma interlocução pública, durante a vivência destas ações. 

 Para fazer face a este empreendimento, passamos a analisar os dados 

oriundos tanto dos depoimentos dos segmentos do Conselho, quanto das entidades 

nele representadas e, por fim, dos documentos - Regimento e atas de reunião. Para 

tanto, tomamos por base o que determina o Regimento quanto à definição de suas 
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atribuições (Resolução nº. 4,1999). Este, no seu capítulo II, determina a finalidade e 

competência, e no artigo 02 do capítulo em destaque que:  

 
O Conselho tem atribuições normativas, deliberativas e de 
assessoramento à Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife 
em matéria de educação, de forma a assegurar a participação da 
sociedade no aperfeiçoamento da educação na cidade do Recife 
(PCR, 1999). 

 

 Estamos, ainda, considerando as quatro funções gerais que devem assumir 

os CMEs (consultiva, normativa, deliberativa e fiscalizadora) bem como o seu papel 

enquanto órgão do poder público. Conforme Ribeiro (2004), o Conselho não pode 

evitar o exercício destas funções que o legitimam e, desta forma, contribuir para o 

cumprimento do direito constitucional à educação. 

 Apresentaremos, inicialmente, a análise dos dados relativos à atuação do 

CME no controle, avaliação e proposição das políticas educacionais nesta gestão 

pelos conselheiros representantes dos distintos segmentos/entidades. 

 Neste sentido, indagados sobre a atuação do CME no controle, avaliação e 

proposição das políticas educacionais nesta gestão, a maioria dos entrevistados 

demonstrou ter conhecimento sobre essas funções, bem como dos papéis que lhes 

cabem desempenhar, como podemos observar nos exemplos abaixo: 

 
A concepção é... Primeiro, o Conselho seu papel, digamos assim... 
Formalmente ou politicamente. O politicamente estabelecido é que 
ele é normativo, consultivo e deliberativo. Então, ele realmente 
legisla que é uma forma de controle. É uma forma de proposição, 
digamos assim, tanto de proposição quanto de você está lidando 
com os estatutos jurídicos que legislam o funcionamento da 
educação no município (...) ele propõe neste plano, no plano 
político. Ele discute; ele é consultado permanentemente, pelas... 
Pelos órgãos gestores. Consultado tanto pelos órgãos gestores 
como pela base na educação que, no caso, são as escolas e os 
diversos setores que compõem as escolas. Então o Conselho é um 
lugar... Ele tem uma função uma espécie de “ouvidoria”... Ele ouve 
as partes, ele encaminha. Aí ele encaminha. Neste sentido, ele é 
controlador, também no sentido que ele propõe. Propõe audiências 
públicas; propõe espaços de discussão da política mesmo (C-03). 
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Nós conselheiros temos a tarefa... São as tarefas que tem o 
Conselho Municipal de Educação. Uma função consultiva, uma 
função fiscalizadora, uma função deliberativa e mobilizadora. Então 
isso cabe a nós, no âmbito do Conselho, ou seja, no âmbito do 
Sistema Municipal de Educação (C-06).  

No entanto, as percepções não são unânimes. Há críticas quanto à forma de 

atuação da Secretaria, bem como à função mobilizadora, referida apenas no 

depoimento acima, e ainda o pouco uso pela população dos canais de participação 

representados pelos Conselheiros: 

 
O Conselho levou muito tempo para poder atuar enquanto 
Conselho, enquanto uma instância de fiscalização, uma instância 
autônoma desligada do governo. Se teve uma experiência nesse 
governo que não é satisfatória, né? A gente percebe que existe 
ainda uma subordinação ao pensamento da administração. Eu já 
percebi isso em alguns momentos de impasse... Que as pessoas 
acabam tendo essa coisa de delegar para a SEC, delegar para o 
governo o que fazer; enquanto seria assim: o que se defende com a 
sociedade enquanto participação. Isto seria atribuição do Conselho 
(C-02).  
 
Agora enquanto cultura política na sociedade e no aparelho 
governamental de trabalhar como controle social, isso é... Vamos 
dizer assim... Isso é uma prática em que nós estamos engatinhando. 
A sociedade toda; principalmente nisto. É muito exercício e 
aprendizado (C- 03). 

 

 Podemos destacar, nos depoimentos acima, que, apesar de propor espaços 

de discussão e escuta, a exemplo das audiências públicas, há o reconhecimento da 

existência de uma dificuldade na sistematização destas práticas, tanto da sociedade 

como do aparelho governamental, incluindo aí a do Conselho de exercer a sua 

função de controle social. Este controle, para ser exercido, necessita de uma ampla 

participação dos cidadãos de forma permanente na gestão da educação no 

município e uma destas vias seria o Conselho. 

 Também não identificamos esta participação estendida na fala da maioria dos 

entrevistados do Conselho, o que nos leva a deduzir que existem obstáculos que 

impedem a ampliação da esfera pública através do mesmo, isto é, dando-lhe uma 
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dimensão de esfera pública. Contudo, estes obstáculos não aparecem na fala dos 

entrevistados. Mais uma vez a ausência de uma cultura política na sociedade, que 

pressupõe maior envolvimento dos atores sociais na esfera pública, é apontada por 

nós como um dos elementos responsáveis por este impedimento. Assim, torna-se 

um desafio para todos contribuir para a construção de uma nova concepção do CME 

que é a de contribuir para ampliar a esfera pública. 

 Esses dados vêm confirmar, mais uma vez, a nossa hipótese quanto ao papel 

da sociedade no processo de construção da esfera pública de que a nossa 

sociedade não é suficientemente organizada para transformar a atuação de atores 

sociais em atores políticos participando na esfera pública para propor, controlar e 

avaliar as políticas de educação da atual gestão no município. 

 De outra parte, mostrando o quanto contraditório vêm se apresentando os 

processos participativos no município em análise, num sentido diverso dos 

depoimentos acima, situamos a percepção que podemos apreender na fala de uma 

das conselheiras em seguida apresentada:  

 
Nós temos um mecanismo que é exatamente a COMUDE. A 
COMUDE ela é um instrumento básico de divulgação, de discussão 
e de definição de políticas e o CME, não só é responsável por esta 
chamada a COMUDE, como tem assento nesta discussão. 
Considero a COMUDE o mecanismo político não só de construção 
da política, mas de avaliação da política do município. (...) você quer 
saber se o Conselho faz o controle, se o Conselho atua como 
fiscalizador, veja: a gente tem uma das estratégias, um dos 
mecanismos da democratização da rede, da gestão democrática, 
que é a eleição de diretores. E isso é um trabalho que o Conselho 
acompanha, desde a elaboração da eleição na escola, até seu 
fechamento. Então, isso é uma medida pedagógica, uma medida 
democrática, uma medida fiscalizadora, uma medida de controle, 
uma medida de colaboração à gestão democrática (C- 06). 

 

 O depoimento acima, além de destacar as competências previstas no 

Regimento, acrescenta duas outras, de valor ímpar, no que se refere ao avanço do 
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CME em direção à democratização. Trata-se da função pedagógica e mobilizadora 

que tem exercitado em determinadas ocasiões, a exemplo da eleição de diretores. 

Esta função mobilizadora encontra respaldo no próprio Regimento quando define 

como competência do Conselho assegurar a participação da sociedade no 

aperfeiçoamento da educação da cidade (RECIFE, 1999).  

 É interessante notarmos que a maioria dos entrevistados ─ pertencentes às 

entidades que possuem representantes no Conselho ─ demonstra ter conhecimento 

das prerrogativas deste órgão para fiscalizar e propor políticas de educação e sobre 

a importância do papel dos conselheiros, como exemplificamos: 

 
Ele [o Conselho] tem esse papel, ou seja, cabe a ele, a avaliação e 
o encaminhamento das políticas educacionais, específicas ao 
município. Enquanto também um órgão formulador... Ele não é um 
órgão normatizador somente, ele é também formulador. Então cabe 
a ele a discussão das, vamos chamar assim, “as políticas macro” da 
educação no âmbito do município. Ou seja, ele não cuida só, da 
elaboração de regimentos e coisas assim, mas de também toda a 
formulação como foi o caso recente, né? De toda a discussão sobre 
os conselhos escolares (E-05). 
 
De certa forma, ele [o Conselho] julga, ele cria as diretrizes da 
educação baseadas na LDB. Em relação também a questão da 
situação dos funcionários das escolas e em relação ao nosso... Que 
diz respeito ao sindicato. A tudo que está relacionado à educação, 
não só à educação propriamente dita como ao funcionamento 
administrativo das escolas (E-.01). 
 
Então, é papel do conselheiro fiscalizar se estas diretrizes políticas 
estão sendo cumpridas. É papel do conselheiro avaliar a atuação 
dos gestores, avaliar no sentido de, não só, do que está sendo 
cumprido, da qualidade, do quantitativo e ao mesmo tempo, do 
qualitativo. Então, esse é o papel do conselheiro que é um papel 
bastante amplo na realidade. Mas que a gente poderia acho que 
resumir na formulação e na colaboração para formulação, porque 
ele não formula sozinho, mas na colaboração para formulação e na 
fiscalização e avaliação da execução da política (E-03). 

 

 Essas constatações apontam para a existência de diálogo entre os 

conselheiros e as entidades da sociedade civil por eles representadas. De fato, em 
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quase 100% das entrevistas realizadas com membros das citadas entidades, 

encontramos percepções positivas a respeito da atuação do conselheiro: 

  

[...] os companheiros daqui como o dos representantes do sindicato 
dos professores, são bastante ativos nesta situação de cobrar por 
parte do Conselho, as atitudes e também as práticas em relação ao 
que é discutido na reunião deles. Esse conhecimento chega através 
do conselheiro; o nosso conselheiro é quem repassa sempre. Quer 
queira quer não, a pessoa que está lá, diretamente, quer a resposta 
imediata do que acontece. Evidentemente que algumas situações 
burocráticas são repassadas através de oficio (E- 01) 
 
A pessoa que faz a representação, ela traz para os encontros da 
ABONG, para as reuniões da ABONG, as principais questões que 
estão em discussão no Conselho e que o pessoal avalia que precisa 
do diálogo com os seus pares. E como a ABONG é uma associação 
que só aqui no Recife tem mais de 30 organizações, então, nas 
reuniões gerais que nós fazemos em determinados momentos, 
quando é necessário o representante coloca questões em discussão 
para qualificar a sua participação no conselho, para contribuir com 
sua tarefa no Conselho (E-03). 
 

 O que nós fazemos é sempre termos um contato permanente assim, 
ou seja: quando nós colocamos para Fulana as questões que nós 
estamos entendendo que seriam pertinentes e que deveriam estar 
sendo debatidas e analisadas pelo Conselho [...] Ela, como 
representante, nos traz de volta as questões. Então, recentemente, 
não posso precisar... ela me entregou um último relatório de alguns 
recentes debates que o Conselho Municipal está fazendo e o que é 
que eu faço? Eu, como presidente do Conselho Departamental do 
Centro de Educação, eu repasso as informações. Elas são 
debatidas e se há uma necessidade por conta “daquele” tema da 
gente ter de re-elaborar ou discutir, então eu informo para a 
conselheira para ela poder ir lá discutir novamente. Isso ficou muito 
evidente e foi um trabalho que nós fizemos quando houve a 
preparação para a COMUDE (E-05) 

 
 Nessa situação recente que eu te falei, sobre a situação da 
violência, é, situações também, quando se está se regulamentando 
o número de alunos por sala. A gente [Representante] leva o que se 
tem observado enquanto conselheiro. É que realmente as pautas 
ficam sobrecarregadas, da demanda da instituição, no caso da 
prefeitura. Privilegia. A gente fica numa discussão, mas em prol da 
demanda que a instituição manda. Que a instituição coloca como 
prioridade (E-02).  

  
 As decisões polêmicas, se, elas chegam a uma conclusão, lá 
[Conselho] em nível de votação... Mas, aí é importante que a gente 
registre, chega até o sindicato, como chega para a categoria 
também, um posicionamento, da gente, posicionamento da gente, 
da conselheira, representante; no caso enquanto tal assunto, 



 149

mesmo que chegue ao ponto de votação em que a gente se colocou 
ao contrário. Mas importante que se respeite, que se deixe no 
registro das atas para que a gente possa ter isso como documento 
como a gente se posicionou num assunto que não contemplava no 
caso a categoria (E-.02)  

  

Entretanto, encontramos percepções distintas das acima citadas como foi o 

caso da percepção da participante da entidade que agrupa as escolas comunitárias 

como exemplificamos: 

 
O conselheiro ele ta ali para representar a entidade. É... ele ta 
ali para reivindicar os direitos daquela entidade;é ele que ta ali 
para discutir com os demais, as necessidades daquela 
entidade que ta representando. É ele que ta para buscar e 
também para trazer as decisões que são tomadas, né? Isto, 
também, não está acontecendo [...]. Estas informações 
deveriam ser repassadas através do nosso representante, 
desde o momento que não há esse repasse, então não há 
informação (E- 04). 

 
 
 Neste sentido, ela se ressente da falta de diálogo que deveria ser propiciado 

pelo conselheiro, fato que, em certa medida, indica a presença no Conselho de 

pessoas ainda marcadas pela falta de uma prática de participação, o que obstaculiza 

a ampliação da esfera pública. Essa postura exemplifica, mais uma vez, a presença 

entre nós de uma sociedade civil pouco organizada e vivenciando a democratização 

em diferentes níveis de prática de participação e interlocução com o poder público. 

Mesmo assim, na pesquisa constatamos que as entidades que participam do CME 

são privilegiadas em termos de um maior compromisso com a democratização 

substantiva da sociedade, o que difere da postura da maior parte da população. 

 Todavia, a referida postura nem sempre é unívoca e pode se mostrar mesmo 

contraditória como observamos em nossa pesquisa. Notamos contradições tanto em 

depoimentos de conselheiros, quanto entre os de entrevistados das entidades, 

quando expressaram uma concepção corporativa da participação em determinados 

trechos de seus depoimentos. Trata-se de um esquecimento que o Conselho existe 
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em defesa da democratização da educação da população recifense e não apenas 

em defesa dos interesses de cada entidade. Essas nossas constatações são 

exemplificadas através dos conteúdos dos trechos que se seguem.  

[...] Aí eu diria assim, vou chamar as questões maiores que são mais 
pertinentes à universidade ou seja, não é tudo que se passa lá, mas 
que algumas questões não são tão próprias e não teriam tanto 
espaço aqui no Centro de Educação, mas esse caminho, existe, 
tanto nós enquanto Centro de Educação para o Conselho, como o 
Conselho para nós, agora ele é sempre feito através da nossa 
representante (E-05) 
 
Ele está lá para representar as escolas comunitárias, que é a 
questão de Fulano discutir junto com o Conselho, as necessidades, 
os interesses, o porquê das escolas existirem e buscar meios para 
que elas possam continuar existindo. E essa é uma das funções 
dele lá e também trabalhar junto das escolas e creches, buscando 
um melhor funcionamento, uma melhor... É, digamos, uma melhor 
forma de que as escolas continuem funcionando dentro da 
necessidade (E-04). 

 

 Confirmamos, mais uma vez, o nosso pressuposto inicial de que o CME não 

vem constituindo-se um instrumento consistente a serviço da ampliação da esfera 

pública, pois não tem viabilizado uma interlocução pública sustentável. Ainda assim, 

percebemos que este órgão vem contribuindo, mesmo de modo limitado, para o 

processo de convivência democrática. 

 Neste sentido, encontramos nos registros das atas dados que nos permitem 

afirmar que no início da gestão a participação do CME nos processos decisórios 

sobre a educação do município recorreu muito timidamente a mecanismos de 

diálogo diretamente com as entidades nele representadas. Entretanto, o panorama 

começa a mudar nos anos de 2003 e 2004, quando identificamos uma tendência em 

recorrer a mecanismos facilitadores da interlocução pública a exemplo das 

audiências públicas, da participação na COMUDE, divulgação do calendário e 

orientações sobre o processo eleitoral para as eleições de diretores em diferentes 

meios de comunicação. Todavia, neles identificamos uma série de atropelos nas 
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ações desenvolvidas, tais como, sugestões provenientes das entidades em 

audiência só serem discutidas e até aprovadas mediante recurso impetrado; 

audiências sugeridas, mas não realizadas, como no episódio dos ciclos; concepção 

equivocada sobre Audiência Pública – a baixa freqüência, as críticas e a falta de 

propostas não invalidam a audiência e ainda a falta de visibilidade das ações do 

CME. 

 Com base nos dados coletados em nossa pesquisa, podemos afirmar que era 

a intenção do CME garantir um espaço de participação da sociedade, porém, apesar 

do processo de negociação ser resolvido com ênfase na votação e discussão dos 

representantes da sociedade civil, o CME continua pautando suas ações 

(negociação) com base no atendimento às demandas da Secretaria, consultando 

precariamente as entidades e a sociedade em geral. Os dados encontrados sobre as 

poucas investidas de alguns conselheiros ao sugerirem as Audiências Públicas e do 

CME em aceitar realizá-las revelam uma intenção sutil para investir num processo 

dialógico que a depender de um esforço maior para superar os desafios poderá dar 

uma contribuição efetiva para a construção do Conselho na dimensão da esfera 

pública. 

 

4.1 Diretrizes 

 Com o novo governo municipal no que se refere à educação, no PPA 2002 – 

2005, o fortalecimento do CME é considerado como um dos projetos e ações a 

serem desenvolvidos para atender ao objetivo de contribuir para a gestão 

democrática com transparência e controle público da política educacional, de acordo 

com a intenção do governo expressa no documento. 
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 As diretrizes da política educacional para a cidade do Recife têm por base a 

educação escolar com qualidade social; elas são apresentadas em forma dos 

seguintes princípios éticos: a solidariedade, a liberdade e por fim a justiça social, 

conforme aponta o documento Recife 2001. 

 A educação escolar com a qualidade social é apresentada como uma Diretriz 

Central que rege a atual política educacional que se apresenta como uma gestão 

democrática radical. Como discutimos no capítulo dois, a democracia é um processo 

que envolve a participação de todos na vida pública. Participação pressupõe diálogo 

e escuta. 

 Podemos concluir que os sujeitos de ambos os segmentos não expressaram 

a Diretriz Geral e os Princípios que norteiam a educação no município. Assim, é 

importante lembrar que a participação, embora não conste explicitamente no 

documento entre os princípios, ela é um valor que permeia todos os princípios 

apontados pela gestão, do ponto de vista formal. 

 Notamos, por exemplo, que o princípio de solidariedade é entendido como a 

capacidade de compartilhar com os outros, superando o individualismo. 

Compartilhar com os outros na construção de um projeto coletivo requer a 

participação conjunta em torno de objetivos comuns. No caso específico desta 

gestão, seu discurso aponta para uma participação em busca de uma maior justiça 

social, através da educação. 

 A gestão analisada tem no CME um de seus mecanismos de participação 

para a implantação de sua política educacional, norteado por estas diretrizes. 

Considerando o estabelecimento dessas diretrizes/princípios e ainda o conjunto de 

questões e análises, anteriormente realizadas, é que situamos esta etapa do 

trabalho. Nela procuramos verificar o grau de conhecimento das diretrizes que 
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direcionam as políticas de educação no município por aqueles que segundo o 

discurso governamental são convocados a participar, mais particularmente, aqueles 

que compõem o CME e a sociedade em geral – entidades da sociedade civil 

organizada. 

 Assim, procuramos apreender se há o conhecimento das diretrizes e/ou 

princípios e ainda como foi que se deu este conhecimento, ou seja, verificarmos se o 

CME promoveu uma interlocução que viabilizasse esse conhecimento a todos os 

segmentos envolvidos na educação. 

 Propomos, ao proceder esta análise, considerar os dados presentes nos 

depoimentos dos segmentos envolvidos bem como nos documentos (PPA – 2002 – 

2005, Recife – 2001 e atas de reunião). 

 Observamos que, indiretamente, os conselheiros conheciam as diretrizes, 

apesar de não citá-las. Isto fica evidente ao apontarem os objetivos que norteiam a 

gestão e que emanaram das citadas diretrizes. 

 É importante destacar que alguns dos sujeitos consideram como diretrizes os 

objetivos do PPA – 2002 – 2005, enquanto outros consideram as ações dele 

derivadas, como podemos observar: 

 
Então uma primeira afirmação é: a educação aqui tem proposta que 
tem lá, princípios filosóficos, pedagógicos e políticos. Bem claros do 
ponto de vista da formulação (...) você tem a questão da 
universalidade basicamente a universalidade e a qualidade (...) os 
princípios são esses. A educação como direito, a universalidade e a 
democratização da gestão na educação e a valorização dos 
professores da educação (C- 03). 

 

 Outros sujeitos apontam as diretrizes sem muita clareza do seu conteúdo, 

como explicita uma conselheira. 

 
Mas existem diretrizes para respeitar o rendimento do aluno, a 
posição do aluno. A individualidade do aluno. Na educação infantil 
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houve uma expansão. Houve a ampliação até da oferta da educação 
e do Ensino Fundamental. É a questão do rendimento e do tempo 
da criança, o atendimento a educação com inclusão... (C-02). 
 
 

 Vale destacarmos que tanto os conselheiros quanto as entidades apresentam 

uma compreensão aproximada quanto aos princípios, pois o concebem enquanto 

objetivos políticos a atingir, conforme previsto no PPA. 

 Vale ainda ressaltarmos que em nenhum momento os representantes destes 

segmentos envolvidos fizeram referência aos documentos legais que conferem à 

Secretaria de Educação ou ao CME (Regimento) a orientação para a construção, 

acompanhamento e avaliação das políticas em educação. 

 Em relação ao registro nas atas, do período de 2001 a 2004, sobre as 

Diretrizes ou Princípios que regem a política educacional, encontramos apenas um 

registro explícito em uma reunião, referente aos princípios de solidariedade, 

liberdade, participação e justiça social por ocasião da leitura e comentário sobre o 

plano de Suporte Estratégico da Secretaria de Educação; a Diretriz central sequer foi 

citada, como podemos observar nos trechos que se seguem: 

 
A conselheira (...) que situou o Plano de Suporte Estratégico da 
Secretaria de Educação no contexto da gestão e no da opção ao 
modelo do planejamento estratégico do FUNDESCOLA salientou 
que os objetivos da Secretaria de Educação e os princípios de 
solidariedade, liberdade, participação e justiça social foram 
garantidos neste planejamento bem como as políticas já definidas 
(Pauta da 6ª Reunião Plenária do CME – 14-05-2002). 

 
 
 A SEC, em seu discurso, concebe a participação na perspectiva da justiça 

social que tem na educação um meio de viabilizá-la. Este é o sentido de participação 

que podemos inferir a partir dos documentos da Prefeitura e da Secretaria. Neste 

sentido, os dados apreendidos nas atas também confirmam este entendimento para 
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o Conselho e a sociedade civil, uma vez que parecem indicar concepções, sentidos 

e valores aproximados. 

 

A profª. [...] presidiu a reunião, [...] Referiu-se aos projetos 
educacionais que ficaram aguardando a instalação do CME EM 
2001: 1- O Sistema Municipal de Ensino que dará autonomia ao 
município, no âmbito da educação, a partir do qual o mesmo se 
tornará parceiro das instituições nas várias instâncias. [...] A seguir 
solicitou (ao CME) a elaboração de um projeto que amplie a duração 
do Ensino Fundamental em mais um ano, com adoção do sistema 
de ciclos [...]. São dois temas de extrema importância e urgentes 
para a Secretaria de Educação. Dando prosseguimento, a 
professora [...] deu informações sobre a postura do CME, lembrando 
a necessidade dos conselheiros participarem das reuniões com os 
professores e com as escolas municipais. Falou sobre os Conselhos 
Escolares, a Gestão Democrática, cuja programação prevê a 
realização de seminários regionais e, posteriormente, de um 
Nacional, bem como a contribuição que o CME poderá dar para o 
assunto (Ata da 1ª Reunião Plenária- 29-05-2001). 
 
O Sr. Presidente [...] passou a palavra aos representantes da 
Secretaria de Orçamento Participativo [...], [...] Diretor de relações 
com a sociedade, os quais, de maneira objetiva, explanaram sobre o 
orçamento participativo (OP),seus objetivos e estrutura de 
funcionamento com a participação da sociedade com relação ao 
CME. Ficou o convite para participar das reuniões temáticas de 
Educação. Indicando representantes, titular, e suplentes escolhidos 
dentre os representantes da sociedade civil no CME para 
participarem da reunião [...] onde serão tratados programas e 
investimentos na área educacional (Ata da 4 ª Reunião Plenária-19-
06-2001). 

 

Observamos, também, que o Conselho demonstra uma compreensão 

aproximada daquela que tem a Secretaria sobre a participação. O sentido de 

participação que o CME parece possuir é o de que é suficiente a participação dos 

representantes da sociedade civil no seu interior compartilhando os projetos que 

envolvem a Educação Municipal, em diferentes instâncias, para que se garanta a 

participação da sociedade, conforme determina o seu Regimento. Observe-se os 

trechos abaixo: 

 
Dando prosseguimento, entrou em discussão no aspecto da 
COMUDE sendo levantada a necessidade do CME indicar os nomes 
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para compor a comissão executiva da conferência, foi apresentada 
pelo profº. [...] o ofício nº 0018/01 – Gab/ SEC-GD, onde se reiteram 
os pedidos sobre a COMUDE; período de realização e os nomes 
para compor a Comissão Executiva (Ata da 11ª Reunião Plenária – 
11-09-2001). 
 
A seguir, entraram em discussão os ciclos de aprendizagem sendo 
levantados vários aspectos. Foi sugerida pela professora [...] a 
instituição de uma comissão cujos membros são as conselheiras [...] 
a primeira reunião foi marcada para quinta-feira, 08/ 11/ 01 na sala 
do CME. Com a chegada do documento “Subsídios para a Proposta 
Pedagógica” – 2000/ 2004, “Os Ciclos de Aprendizagem e a 
Organização Escolar” foram providenciadas as cópias para os 
conselheiros. A professora [...] comunicou dentro deste assunto, que 
[...] haverá uma reunião com os dirigentes escolares e um dos 
temas será a implantação dos Ciclos na Rede Municipal (Ata da 16ª 
Reunião Plenária – 06-11-2001). 
 
Em seguida, os conselheiros continuaram com o estudo e análise da 
sugestão ao decreto que regulamente as eleições de Diretor e Vice-
diretor de escola do Sistema Municipal de Ensino do Recife – SMER 
(Ata da 15ª Reunião Plenária – 30-07-2002).  

 

 Todavia, constatamos, como já referido, que a partir de 2003 houve um maior 

investimento do Conselho em promover e/ou participar de estratégias que ampliam a 

participação, quando recorrem a diferentes canais de comunicação como forma de 

estabelecer um diálogo maior com a sociedade, como demonstram os seguintes 

textos: 

 

O conselheiro [...] comentou sobre o acompanhamento feito pela 
Comissão Eleitoral do CME à Escola Antonio Heráclito do Rego, 
durante a reunião do Conselho Escolar para composição da 
comissão eleitoral da referida escola. Comentou, ainda, que uma 
professora contou da dificuldade dos componentes do Conselho 
Escolar em participar e declarou que só está participando porque o 
CME está acompanhando o processo de perto (Ata da 4ª Reunião 
Plenária – 18-03-2003). 
 
A presidente comunicou que a Secretaria de Educação [...] pediu 
para lembrar aos conselheiros que o Plano Nacional de Educação e 
o Plano Estadual de Educação, servirão de referência para o estudo 
durante o encontro do dia 25/ 03/ 03 com ela, os conselheiros e o 
Colegiado  
Diretor, no Hotel Barramares, onde será discutida a construção do 
Plano Municipal de Educação, a forma ou metodologia para ampliar 
o debate sobre a formulação do Plano Municipal de Educação com 
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outros segmentos da sociedade (Pauta da 6ª Reunião Plenária – 18-
03-2003). 
 
O conselheiro [...] informou que a comissão que está preparando a 
Audiência Pública, em sua primeira reunião, dia 20/ 03, estudou 
esquema de metodologia para apresentação de debate do Projeto 
de Resolução e na próxima Reunião Plenária apresentará a 
proposta ao Pleno. O conselheiro [...] solicitou que sejam enviados 
convites as entidades interessadas com antecedência e que a 
realização da Audiência Pública seja divulgada em jornais de 
circulação da cidade, no Diário Oficial e que o evento seja gravado 
(Pauta da 7ª Reunião Plenária – 01-04-2003). 
 
Em seguida, a presidente apresentou e distribuiu cópia do Diário 
Oficial, de 26/ 04/ 03, sobre a Audiência Pública realizada pelo CME. 
Logo após os conselheiros avaliaram a realização da Audiência 
Pública (Pauta da 11ª Reunião Plenária – 06-05-2003). 
 
O presidente leu ofício convidando as Instituições/ Entidades para a 
Audiência Pública (resolução de credenciamento). Os conselheiros 
discutiram a possibilidade de convidar todas as escolas particulares, 
públicas e comunitárias. A conselheira [...] concordou, mas colocou 
que as discussões devem ser encaminhadas pelos representantes 
das Instituições/ Entidades interessadas, as quais, devem ler com 
antecedência a Resolução de Credenciamento e trazer por escrito 
suas sugestões. Os conselheiros concordaram em convidar as 
Entidades e Instituições informando-as que devem discutir a 
resolução em anexo, com seus segmentos, e trazer sugestões por 
escrito (Pauta da 32ª Reunião Plenária – 14-10-2003). 
 
Em seguida, foi retomada a análise das propostas enviadas, após a 
Audiência Pública, para o projeto de Resolução de Credenciamento 
(Pauta da 39ª Reunião Plenária – 02-12-2003). 
 
A conselheira (...) comunicou que (...) [secretária] está de férias e 
pediu que ela solicitasse ao Conselho a realização de uma avaliação 
da gestão da Educação no Recife, focando os seguintes aspectos: 
proposta pedagógica, valorização do profissional da educação; 
expansão das ações com qualidade (5ª Reunião Plenária – 03-02-
2004). 

 

 Segundo os registros analisados, observamos que o processo de interlocução 

– instrumento de participação – tem sido utilizado precariamente entre os 

conselheiros e a sociedade em geral. Apesar do mérito de algumas iniciativas de 

interlocução por parte do Conselho, se faz necessária uma ampliação desta prática, 

como forma de consolidá-lo enquanto instância da esfera pública da Educação 

Municipal. Chama-nos a atenção que o processo de participação não venha sendo 
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objeto de avaliação da gestão educacional. Estes episódios sugerem a existência de 

um tênue exercício de participação cidadã da população como discutimos no 

capítulo teórico. A participação cidadã focaliza os cidadãos da sociedade como um 

todo, podendo intervir de forma sistemática e planejada desde a formulação, 

implantação até a avaliação de uma política pública. 

 Neste sentido, percebemos na dinâmica do CME que a participação, 

enquanto um princípio norteador da gestão, é exercida de forma assistemática em 

relação à sociedade. Por não ter por costume envolver toda a sociedade no 

interesse público das questões educacionais, logo não poderia viabilizar uma 

participação cidadã em que todos os segmentos da sociedade civil organizada 

participassem no controle público da política educacional de forma permanente, 

conforme constatamos nos dados apresentados. 

 

4.2 Avaliação da atuação do CME no atendimento das demandas sociais por 

educação 

 Avaliar o atendimento das demandas da sociedade por educação pelo CME, 

torna-se significativo na medida em que podemos identificar se há ou não um 

processo de escuta a uma ampla maioria dos diferentes segmentos envolvidos no 

processo educacional. 

 Desta forma procuramos, a partir da análise dos dados obtidos nos 

depoimentos dos entrevistados e dos documentos, apreender de modo o mais 

amplo possível a forma de atuação do CME para o atendimento a estas demandas 

para que possamos propor ações para viabilizar de forma mais efetiva a participação 

da sociedade na gestão da educação, tendo este órgão como um canal de 

interlocução pública. Não podemos deixar de fazer referência às competências do 
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Conselho, previstas no Regimento que afirma ser sua atribuição assegurar a 

participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação no município. 

 No que diz respeito ao CME não encontramos dados que indicam que há uma 

prática avaliativa da sua atuação, mais especificamente, quanto ao atendimento às 

demandas sociais por educação e sim de como ele deveria atuar. Segundo a 

expressão de alguns conselheiros: 

 

O Conselho que penso, seria uma instância que estaria a todo 
momento promovendo, discutindo, criando este diálogo e propondo 
a política educacional (C- 02). 
 
O Conselho, ainda está tomando pé da sua situação. Quais são as 
suas atribuições. A sua autonomia, em relação ao município, 
porque, antes o Conselho...ele é muito subserviente a Secretaria. E 
hoje, o conselho esta começando a se destacar e isso está criando 
uma certa animosidade, assim, entre dirigentes que nunca viram o 
Conselho se posicionar desta forma, de negar certas coisas, 
entende? De não publicar resoluções ou publicar, indeferindo certos 
pedidos. Ai, você ta começando a criar uma certa resistência, com 
certeza .Esse é o papel do Conselho e com certeza o conselho 
fará.[...] No outro período...não sei se é porque eu estou com esta 
“visão”, o pessoal também, mas tem membros do Conselho que não 
aceitam... Acham que tem que ser... tudo tem que cair de pára-
quedas, dentro do conselho, está entendendo? A Secretaria 
mandar, o Prefeito mandar e você baixar a cabeça, assinar e tchau! 

Se continuar nesta subserviência não vai ter uma ação de 
“controle social”. Não vai ter mesmo; ou o Conselho ele restabelece 
o que está na legislação diante a sua autonomia, sem se preocupar 
que seja A, B ou C que esteja no comando da Secretaria, no 
comando da prefeitura e exercer exatamente o seu papel 
fundamental de controle social, então não precisaria de Conselho. 
Eu acho que o Conselho Municipal de uns três anos para cá mudou 
muito e isto está começando a preocupar muita gente, inclusive o 
Conselho Estadual, o Ministério Público...(C-04) 

 

  

Um ponto que destacamos na pesquisa quanto à avaliação da dinâmica do 

CME em relação ao atendimento das demandas é que a maioria dos conselheiros 

não avalia como se deu o atendimento das demandas da sociedade pelo CME e sim 
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a participação destes conselheiros em reuniões e conferências, como um aspecto 

positivo desta atuação, conforme ilustram os seguintes depoimentos: 

 

Enquanto organização que são da sociedade civil, que 
trabalham com educação que está em vários tipos de 
Conselho, então necessariamente a gente compara essa 
participação e ai a comparação é altamente favorável para este 
Conselho e esta participação (...) este Conselho se reúne toda 
semana. Esse Conselho, ele tem uma estruturação. Ele está 
estruturado, organizado e ele tem um grande compromisso e 
participação dos seus componentes que não tem nenhum 
termo de comparação, nem na cidade do Recife, nem no 
estado de Pernambuco. Então, nesse sentido é altamente 
favorável para os conselheiros, está estruturado, organizado, 
ter o apoio de uma estrutura. É um grande compromisso com a 
participação (C- 03). 
 
De zero a dez, eu daria 1000. Sério, não é porque eu sou 
conselheiro, não estou sendo corporativista. Porque todas as 
pessoas que nos convidam, que participam das reuniões, elas 
falam quando o conselho da cidade do Recife nunca teve uma 
gestão como está tendo agora. As pessoas só se preocupavam 
com status entende? Reuniões aconteciam esporadicamente, 
nós temos reuniões todas as terças-feiras e todas as quartas-
feiras. Onde nas terças-feiras, de quinze em quinze dias, a 
gente alonga aí tem a CEIF que é a Câmara de Educação 
Infantil e a CLN que acontece nas quartas-feiras e quando 
existe uma necessidade, reuniões extraordinárias são 
chamadas. E o desprendimento e a vontade dos conselheiros 
em querer realmente fazer acontecer, [...] priorizar o conselho é 
uma das coisas assim, muito permanente no conselho 
entende? (C-04). 

 
– Houve uma melhora. Não é o que se espera do Conselho 
Municipal, enquanto autônomo na construção de uma política 
para educação da população da cidade do Recife. Mas existe 
com certeza, não posso negar que algumas questões 
passaram pelo conselho, foram discutidas. O conselho teve 
uma atuação diferenciada do outro governo (C-02). 

 
Nós temos um dos mecanismos é exatamente a COMUDE. A 
COMUDE, a Conferência Municipal de Educação ela é um 
instrumento básico de divulgação, de discussão e de definições 
de políticas. O CME não só é responsável por essa chamada à 
COMUDE, como tem assento nesta discussão. Considero a 
COMUDE o mecanismo político, não só de construção da 
política mas de avaliação da política do município (C-06). 
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 Neste aspecto evocamos os construtos de Bobbio (2000) sobre a ampliação 

do processo democrático na sociedade atual, que se dá mediante a democratização, 

entendida como instituição e exercício de procedimentos que viabilizem a 

participação dos interessados nas decisões políticas. 

 Neste sentido, compreendemos melhor o processo de democratização por 

que passa este Conselho, diante da omissão de grande parte dos conselheiros, ao 

não citar o papel deste órgão para garantir a participação da sociedade que nele 

busca o atendimento as suas demandas. Parece-nos, neste momento, que não 

consideram a sociedade como uma parte interessada nas decisões sobre a 

educação no município. Assim é que julgam suficiente para realizar o compromisso 

com a participação apenas a participação dos seus representantes em reuniões do 

conselho. 

 No mesmo sentido do depoimento acima, porém destacando outros aspectos, 

alguns conselheiros acrescentam: 

 
O Conselho tem mais coisas inerentes a suas atribuições e que ele 
precisa dar visibilidade à sociedade. Ele precisa trazer a sociedade 
para dentro do Conselho, que ela participe mais (...) isso através de 
publicações, nós precisamos criar. As decisões que o Conselho 
toma, elas precisam ter maior visibilidade. Comunicação, na 
realidade (C, nº 04). 
 
Nós fomos considerados como um dos conselhos que tem avançado 
significativamente e uma das coisas que me parece, que eu poderia 
dizer, que faz com que a gente perceba o avanço do conselho é que 
ele não é uma instância de natureza burocrática, embora seja 
normativa, tem que ser. É burocrática, mas é, não burocratizante. É 
um conselho que de fato funciona numa perspectiva pedagógica. É 
um conselho que tem estudado. As duas câmaras que nós temos, 
elas destacam-se, seja na proposição, por exemplo, a Resolução de 
Credenciamento das escolas é uma prova do estudo que foi feito e a 
gente vai encontrar princípios, que não são apenas princípios legais. 
Do mesmo jeito que os estudos que a câmara de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental vêm fazendo. Nós temos nos debruçado sobre 
as políticas de Educação Infantil, temos nos debruçado sobre as 
propostas pedagógicas, temos trabalhado com conferências, com 
palestras, tivemos pessoas da universidade, pessoas internas da 
secretaria que vêm para a reunião de estudo (C-nº06). 



 162

 
 

 Neste aspecto consideramos relevante a posição de Habermas (1984) 

quando coloca que a “publicidade” deve estender-se não só às instituições de 

interesse privado, mas também às instituições de natureza pública que tratam de 

assuntos segundo o interesse público, isto é, dentro da esfera pública. As ações do 

CME que envolvem a educação no município são assuntos de interesse público, 

tanto do ponto de vista constitucional, quanto sócio-cultural; portanto, todas as ações 

que lhe dizem respeito deveriam ser do conhecimento de todos. Para poder efetivar 

este conhecimento, diferentes canais e instrumentos podem ser acionados de modo 

a promover esta comunicação e estabelecer um processo de interlocução pública 

permanente no Conselho. 

 Para a maioria dos entrevistados do CME, o Conselho tem avançado na 

realização das suas atribuições, destacando a gestão atual como cenário desta 

caminhada. Os dados apontam como avanço a atuação diferenciada do outro 

governo, pois agora muitas questões passam pelo Conselho, a participação dos 

conselheiros nas reuniões, o patamar de desenvolvimento deste Conselho e a 

tendência para funcionar numa perspectiva pedagógica e mobilizadora da 

sociedade. 

 Embora reconheçamos a existência de certos avanços na atuação do CME, 

alguns dos depoimentos indicam que há uma série de desafios a serem superados 

para que o Conselho se constitua um canal de interlocução pública permanente 

sobre a educação no município, como podemos observar em alguns depoimentos: 

 

(...) o desafio é desenvolver esse tipo de organização, de órgão, de 
instância e de espaço de construção e controle de políticas. É como 
um espaço público que não é governamental. È um espaço paritário, 
em que governo e sociedade estão ali para tratar de interesse 
público, o que é que acontece e o que nas bases da sociedade se 



 163

vê... pensa-se pouca política, se pensa muito programa e projetos 
de governo (C, nº 03). 

 

 Um outro desafio é colocado por uma conselheira: 

 

(...) então tudo isso vai caracterizando e desenhando um perfil de 
um Conselho que não esta preocupado, apenas com a função 
histórica que a gente tem de controle e fiscalização, mas formando 
uma tendência de mobilização, de socialização, quer dizer uma 
dimensão política pedagógica. É esta tendência que esta ficando 
cada vez mais consistente e ampliada, que eu daria o valor maior ao 
Conselho (...) isto não significa o impecável, significa toda uma 
disposição para construir um Conselho. Que ele seja paritário, que 
ele seja democrático e que ele seja sempre um Conselho novo. 
Novo, no sentido de estar buscando aprimorar as suas tendências e 
os seus estudos (C, nº 06 ). 
 
 

 De acordo com o Regimento (resolução nº 04/ 99), consta entre as atribuições 

do CME a de acompanhar e avaliar as políticas desenvolvidas pela Secretaria de 

Educação do município, deliberar sobre a organização da COMUDE e zelar pelo 

acatamento de suas propostas e diretrizes políticas do plano municipal de educação. 

Esta regulamentação pressupõe uma interlocução com a sociedade no sentido de 

viabilizar a inclusão das demandas da sociedade nos programas da Secretaria, 

como já tratamos acima. 

 Observamos na fala da maioria dos entrevistados pertencentes às entidades 

que ao serem solicitados a avaliarem a atuação do CME quanto ao atendimento das 

suas demandas, eles não fazem referência a este atendimento, nem à sua 

participação neste processo, mas, sim, às dificuldades presentes na atuação do 

Conselho, conforme sugere o seguinte depoimento: 

 
Como o Conselho é um órgão, mais consultivo, ele é deliberativo. A 
nossa principal solicitação é que o Conselho passasse a ter um 
poder maior. Porque representa todos os segmentos da sociedade e 
não é só da administração. É uma forma democrática de você 
trabalhar a educação com todos. (...) Mas, o Conselho deveria ser 
mais deliberativo. Ele tomar as decisões, ser totalmente autônomo 
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para poder tomar as diretrizes, uma vez que tem segmentos de toda 
a sociedade neste Conselho...(E, nº 01). 
 
 

 É importante destacarmos uma avaliação de ordem mais geral sobre a 

atuação do CME, quando a representante da entidade, ao avaliar esta atuação, 

aponta a necessidade de mais ousadia e acrescenta que o Conselho precisa investir 

em ações de mobilização da sociedade segundo o depoimento que se segue: 

 
Eu acho que este Conselho ele tem uma relação um pouco mais 
facilitada com a gestão, com esta gestão. Mas mesmo assim, há 
ainda elementos que precisam ser trabalhados do ponto de vista da 
educação. Eu acho que o Conselho, ele precisaria ter mais ousadia 
(...) é preciso investir mais, acho que precisa de ações do Conselho. 
O Conselho precisa além de dialogar, simplesmente com 
organizações, dialogar com o conjunto da sociedade. Acho que 
ainda faltam ações neste sentido (E, nº 03). 

 

 O modo dos sujeitos das entidades expressarem como vem se realizando o 

atendimento às suas demandas pelo Conselho sugere uma dificuldade na relação 

que se estabelece entre estes segmentos. Esta dificuldade se dá desde o processo 

de fazer chegar ao CME as demandas até a interlocução e o atendimento. Estes 

procedimentos condizem com a forma de condução da Política Municipal de 

Educação da atual gestão, em fase de democratização.  

 Neste ponto vale questionarmos se a participação da sociedade restringe-se 

apenas a uma formalidade legal do CME, distinta da participação da sociedade que, 

mediante um amplo diálogo, intervém e propõe ações inscrevendo-as na dinâmica 

do Conselho. 

 Estes depoimentos reforçam a concepção de Azevedo (1997) quando sugere 

que a política educacional deveria ser sempre pensada e articulada com o projeto 

que a sociedade constrói para si e que se realiza pela ação do Estado. Este projeto 

de sociedade é produzido pelas forças sociais com maior poder de decisão e, por 
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isso, mais capazes de imprimirem as suas demandas na máquina do governo, 

interferindo na formulação e implementação dos programas de ação e das políticas 

públicas. 

 Neste sentido o CME enquanto órgão co-gestor das políticas educacionais 

para o município não parece que vem propondo e realizando ações sistemáticas 

para uma maior articulação com a sociedade. 

 Ao referir-se à avaliação da atuação do Conselho quanto ao atendimento das 

demandas, a maioria dos depoimentos dos sujeitos do CME difere daqueles das 

entidades. Com relação ao segmento do CME, os dados apontam para uma 

avaliação positiva sobre esta atuação, quando reconhecem os avanços. Enquanto 

que para as entidades o atendimento às demandas e a sua participação sequer 

foram citadas. No esforço para buscarmos mais informações, para complementar as 

falas das entidades, recorremos à análise das atas. Nelas, não percebemos uma 

prática do Conselho em avaliar as suas ações, nem de incluir na sua pauta o 

atendimento às demandas das entidades. 

 Isto pode ser conferido também nos registros presentes nas atas do período 

de 2001 a 2004. Neles encontramos o registro de avaliação de algumas ações 

isoladas, tais como: avaliação de audiências públicas, da lei 16.190/96 – que dá 

regulamentação ao CME, da avaliação da gestão, capacitação continuada dos 

professores e da COMUDE. Até fins de 2004, não há registros que o Conselho tenha 

realizado alguma avaliação da sua atuação, mesmo por solicitação da Secretaria de 

Educação, em que possamos verificar o grau de atendimento das demandas sociais 

e da participação da sociedade. 

 Assim podemos deduzir que o CME, ao não realizar uma avaliação de sua 

atuação ainda que de forma assistemática, impede, por um lado, o reconhecimento 
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das suas dificuldades e acertos e, por outro, a oportunidade de construção de novos 

mecanismos para enfrentar os desafios que tem diante si. O Conselho, ao não 

desenvolver de forma permanente um diálogo com a sociedade para escutar as 

suas demandas, limita-se enquanto espaço de ampliação da esfera pública. 

 De acordo com Habermas (1984), a esfera pública se caracteriza como 

espaço de transparência e prestação de contas. Desta forma é possível que ela 

possa exercer o controle das ações do Estado. 

Com o CME atuando de forma transparente, prestando conta de seus atos 

num diálogo permanente com a população é que ela poderá ter através dele mais 

um canal de interlocução e fazer chegar as suas demandas e negociá-las, 

atendendo ao interesse público. Observamos que os dados encontrados não 

confirmam que o CME vem atuando neste sentido. Sob este aspecto, podemos 

afirmar que a fragilidade política da sociedade se expressa numa participação 

limitada nos momentos em que tem a oportunidade de intervir. 

Assim, constatamos alguns pontos de convergência entre o Conselho e as 

entidades quando ambas não citam nem o procedimento da avaliação no CME, nem 

o atendimento às demandas da sociedade; como também apontam as 

dificuldades/desafios a serem superados. Enquanto os conselheiros falam: como o 

CME deveria atuar, da sua participação em conferência e reuniões e dos avanços 

realizados, sem deixar de apontar as suas dificuldades, as entidades dão destaque 

aos desafios que o Conselho precisa enfrentar para ampliar o diálogo com a 

sociedade. 

Um ponto comum entre as entidades e este órgão no quesito dificuldades do 

Conselho refere-se à necessidade de um maior investimento no processo de 
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interlocução entre estes segmentos. Esta reduzida interlocução pública tem 

contribuído para impedir a ampliação da esfera pública através do próprio Conselho. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 



 

 

 

 

Conforme ficou relatado nos capítulos anteriores, o Conselho Municipal de 

Educação em Recife, que teve sua origem no período da ditadura militar, sofreu uma 

evolução positiva nas últimas décadas, na perspectiva de ampliar os espaços das 

decisões na política de educação na cidade do Recife. Particularmente, o período 

em que o CME foi mais detidamente analisado por esta pesquisa revelou um 

processo de ampliação acima referido e, portanto, uma tendência de 

amadurecimento das práticas democráticas na gestão da educação. Não obstante, 

os avanços são ainda incipientes no sentido do estabelecimento de processos 

democráticos substantivos. 

 Como podemos constatar em nossa pesquisa, a dinâmica do CME não vem 

contribuindo para uma efetiva participação da população nos rumos da Educação 

Municipal, conforme as intenções proclamadas pelos gestores da cidade do Recife. 

Desta forma, tem sido incipiente a atuação do CME no processo de ampliação da 

esfera pública da educação no município. Não obstante, observamos avanços 

expressivos na trajetória da gestão analisada, sobretudo em comparação com as 

administrações municipais anteriores e das políticas municipais de educação. 

 Contudo, não basta constatar as limitações e/ou dificuldades pertinentes a 

este Conselho, fazer críticas e não apresentar alternativas. A nossa investigação 

pretende ter não só uma função acadêmica, mas, sobretudo, político-social, 

propondo alternativas ao CME que possam ampliar a participação da população nas 

decisões sobre a Educação Municipal. 
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 Mais do que conclusões, esperamos contribuir com as nossas reflexões para 

o exercício de novas práxis fundadas na consolidação da participação política e 

social, solidária em nossa cidade. 

 Em função desta nossa intenção, é que propomos algumas alternativas para 

a reestruturação e/ou atuação deste Conselho, com base no que os dados 

indicaram, procurando apontar não só limites, como também proposições. É neste 

sentido que passamos a tecer as nossas considerações. 

 Sintetizando o que revelou a análise dos dados, verificamos que para quase 

todos os conselheiros, o seu ingresso mediante um processo de indicação e/ou 

escolha é percebido como um procedimento democrático. Podemos, portanto, dizer 

que, de uma maneira geral, concebem a participação de forma presencial para a 

composição do Conselho, restrita aos mecanismos marcadamente passivos, por não 

haver uma ampla participação da população. Este fato contrapõe-se à orientação 

para uma ampla participação da sociedade, prevista e normatizada em seu 

regimento. 

 O Conselho revela-se, segundo os dados, frágil na incorporação dos 

segmentos populares, confirmando os nossos pressupostos iniciais de que o CME 

não vem contribuindo de forma efetiva para a ampliação da esfera pública da 

educação no município. Não existe um projeto de fomento à participação popular 

pelo CME, tanto na publicização de suas ações para a sociedade, como na abertura 

de canais permanentes de interlocução com estes segmentos. Para isso, investir 

mais na participação de eventos e da gestão do PCR nas RPAS, tais como, 

orçamento participativo, comissão de organização, execução e avaliação da 

COMUDE, capacitação de professores e em outros eventos de iniciativa comunitária, 
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a exemplo das reuniões em centros comunitários das RPAS, estimulando o 

processo democrático, tais como: eleições e promoção de eventos. 

 Portanto, o formato deste Conselho tende a produzir respostas mais lentas às 

demandas por educação provenientes da sociedade em virtude de nas suas 

decisões estarem prevalecendo as tomadas diretamente pelos gestores municipais. 

 No tocante à legislação, identificamos o esforço de se formar um Conselho 

paritário que deve ser representativo dos diferentes órgãos públicos e da sociedade 

civil, como forma de garantir um perfil sócio-político de qualidade para compô-lo, 

indicando a predominância de decisões democráticas no processo da sua formação. 

Este aspecto legal do Conselho constitui um potencial de democratização, na 

medida em que revela a intenção de uma ampla participação da sociedade. 

Contudo, não garante a sua efetivação, que precisa ser complementada mediante o 

estímulo a um processo de mobilização social, contribuindo com a sociedade para 

constituir uma representação o mais legítima possível de seus interesses. É aqui 

que entra a relevante função mobilizadora do CME, que é preciso construir. Esta é 

uma proposição a ser acrescentada às suas atuais funções e incorporadas em um 

novo regimento, a ser elaborado. 

 É fundamental reconhecermos os limites e possibilidades da dimensão 

institucional da participação na gestão da educação no município. A gestão coloca o 

CME como um dos mecanismos de democratização. Portanto, o Conselho 

representa um dos canais de interlocução com a sociedade, mas não substitui os 

demais mecanismos legítimos que deveriam se fazer presentes na arena pública. 

Continuam sendo válidos, enquanto instrumentos de pressão, as mobilizações 

sociais, as campanhas, as entidades organizadas que lutam pela democratização da 

educação e demais mecanismos desta natureza. 
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 Diante de um quadro de baixo associativismo e organização das camadas 

populares, o CME ainda apresenta alguns desafios. 

 Assim, a iniciativa que deve orientar a ação dos diversos segmentos da 

sociedade nos Conselhos deverá se dar mediante a interlocução com a respectiva 

base social para a formulação de uma agenda política de intervenção na esfera 

pública da educação no município. Esperamos que os itens – resultantes desta 

agenda – encontrem espaço garantido na pauta do Conselho. Isto é, o CME deveria 

procurar garantir e/ou sistematizar em sua pauta de reuniões um espaço para a 

inclusão das demandas da sociedade civil, via seus representantes, e, ainda, manter 

atualizado um sistema de informações e de comunicação de suas atividades para as 

entidades e a sociedade em geral. 

 Nossa análise identifica que a maioria dos conselheiros tem a concepção de 

que as suas atribuições restringem-se à representação de sua entidade e de suas 

demandas, o que nos parece, de um lado, fator limitante, na medida em que 

secundarizam as demais atribuições que têm, apesar de conhecê-las. Isto nos leva a 

inferir que o conhecimento das atribuições de ser conselheiro por si só não garante a 

sua atuação efetiva, uma vez que há uma ênfase na prática do CME em atender às 

demandas da Secretaria, como observamos. Por outro lado, os conselheiros 

reconhecem a relevância da representação dos interesses da sociedade no 

Conselho, como um potencial de sua democratização, mas que precisa ainda 

traduzir-se em ações eficazes e que possam ser percebidas pela população. 

 Nesse particular, consideramos, além daquelas alternativas já apontadas 

acima, as demais que tenham por base uma aproximação com a população, 

estabelecendo um processo de escuta e de diálogo, geradores de interações 

produtivas e que iremos gradativamente apontando. 
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 Neste sentido, o entendimento que dá à participação enquanto atribuição, 

tanto por parte dos que compõem o Conselho, quanto pela sociedade, emerge em 

nossa análise se confundindo com a representação e ações para o atendimento das 

demandas da sociedade. 

 Observamos que tanto os conselheiros quanto os membros das entidades 

entrevistados expressam um entendimento de que o fomento à prática da 

participação é uma atribuição intrínseca ao CME. Entretanto, compreendem a 

participação como restrita à representação no Conselho dos interesses das 

entidades por eles integradas. 

 A realidade induz a pensar que o sentido da participação é mais a de uma 

participação formal do que a compreensão na dimensão de uma intervenção social 

planejada e contínua no processo de elaboração, implementação e avaliação da 

política de educação do município. 

 A constatação desta realidade nos impele a pensar em alternativas possíveis 

para sua superação, tais como: o investimento na formação dos conselheiros e a 

divulgação das atribuições do Conselho, além da promoção de eventos que 

estreitem os vínculos com a comunidade. 

 Uma questão polêmica que a pesquisa apontou e que pode dar origem a um 

intenso debate, na gestão da Educação Municipal, diz respeito à formação dos 

conselheiros, pois se trata da preparação para o exercício do poder. Capacitar 

pressupõe um conjunto de informações, conhecimentos e ações que conferem um 

poder àqueles que o possuem. Em uma democracia cidadã, o poder é considerado 

na perspectiva de uma gestão compartilhada; se assim não for, será um mero 

exercício de manipulação e controle de pessoas e grupos e não ao contrário: o 
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Conselho, como co-gestor na elaboração, no controle e na execução das políticas 

públicas. 

 A inexistência de uma preparação para a função de Conselheiro é vista, por 

muito deles, como um fator limitante para uma melhor atuação, o que leva a muitos 

deles reconhecerem a necessidade de se investir num processo de capacitação, 

independente se tenha ou não conhecimento e experiência profissional em 

educação, experiência adquirida no exercício do mandato, ou do interesse da 

gestão. 

 Neste sentido, propomos capacitação como um mecanismo para qualificar a 

participação dos conselheiros e superar os limites, visando uma participação mais 

cidadã. Ao nosso juízo, um processo de capacitação desta natureza deverá 

contemplar, dentre outras coisas, os seguintes conteúdos básicos: a função do 

Conselho na perspectiva da ampliação da esfera pública da educação, as 

atribuições do CME, procedimentos que viabilizem uma participação cidadã, a 

representatividade, além de outros temas que envolvam aspectos técnicos e 

políticos. 

 A capacitação de conselheiros deverá, também, contribuir para a formação de 

habilidades, tais como: a competência para argumentar, negociar, realizar alianças e 

produzir consensos possíveis. Estas competências e habilidades resultarão de 

procedimentos que possibilitem a formação técnica e política, indispensável para o 

aprendizado inovador da convivência democrática. 

 Acreditamos que a formação dos conselheiros resulte numa participação mais 

qualificada, sobretudo quanto à sensibilidade para o atendimento às demandas da 

população por uma educação de melhor qualidade. 
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 A hipótese trabalhada neste estudo de que a sociedade civil não é organizada 

o suficiente para se fazer presente no Conselho e intervir, na medida do necessário, 

para o atendimento às suas demandas por educação, fortalecendo os espaços de 

representação, é em parte, correta, em razão da baixa proporção de demandas que 

chegam à pauta de discussões do CME. Porém, existem outros componentes que 

devem ser considerados em relação ao conselho: a ausência de estratégias 

permanentes de escuta e diálogo, garantia de espaço na sua pauta para a inclusão 

das demandas por meio dos conselheiros. 

 Neste ponto podemos propor algumas estratégias que podem viabilizar a 

inclusão das demandas na pauta do Conselho, tais como: o estabelecimento de uma 

agenda de interlocução entre o CME e as entidades e a reserva de um espaço 

permanente, na pauta de reunião do Conselho, para o tratamento das demandas. 

 Pudemos perceber que o processo de interlocução entre o CME e as 

entidades apresenta, por um lado, desafios a serem superados, mas, por outro, 

revela um potencial animador de que existe um movimento de mudança em direção 

à ampliação da esfera pública, ainda que incipiente. Neste aspecto, identificamos 

algumas potencialidades como o reconhecimento de mecanismos de diálogo como 

algo de valor e a iniciativa de conselheiros na inclusão de algumas demandas na 

pauta do Conselho oriundas das entidades que representam. 

 Apesar desses indícios animadores de uma perspectiva mais global, 

identificamos elementos que impedem e/ou limitam a interlocução do Conselho com 

a sociedade, como a ausência de práticas coletivas de consulta às entidades, por 

parte dos conselheiros, sobre temas/questões importantes a serem decididas, 

revelando, em certa medida, desconhecimento das bases. Estes elementos apontam 

para novos questionamentos a cerca da natureza da relação que se estabelece 
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entre os conselheiros com as entidades nele representadas. Neste sentido, poderão 

nortear futuros estudos que possam investigar este processo de interlocução, 

trazendo dados inovadores para a compreensão deste processo.  

 Assim, segundo a pesquisa, o CME tem demonstrado em suas ações que tem 

contribuído de forma bastante precária para estabelecer um processo de 

interlocução pública, ou seja, tornar-se um espaço de ampliação da esfera pública 

da Educação no Município. No esforço de buscar as alternativas possíveis para 

viabilizar o processo de interlocução pública pelo Conselho, podemos dizer que 

devemos estimular um trabalho de base dos representantes da sociedade civil 

presentes no Conselho, para realimentar a participação dos cidadãos na gestão 

pública da educação municipal: os fóruns, plenárias populares e a formulação de 

uma agenda política de intervenção na esfera pública da educação do município; 

buscar maior intercâmbio com os Conselhos Estadual e Nacional de Educação; 

participação junto à COMUDE, para além da organização e da sua execução, 

realizando uma avaliação para posterior análise e acatamento ou não das propostas 

desta Conferência; investimento em um processo de formação (cursos, seminários, 

palestras, oficinas); possuir um livro de registro de processos em que constem, por 

exemplo, as demandas, origem, as datas e os encaminhamentos e/ou soluções para 

cada caso; desenvolver um sistema de informações sobre a sua atuação e 

atribuições. 

 A pesquisa revelou, ainda, que há um reconhecimento predominante da 

utilização da discussão e votação, como estratégia democrática para a solução dos 

impasses que ocorrem diante das decisões polêmicas no Conselho. Contudo, este 

procedimento não garante, em princípio, um resultado que reflita a posição 

majoritária dos representantes. Verificamos que, apesar do uso da votação e diante 
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de um resultado considerado polêmico e insatisfatório, recorre-se à impetração de 

recurso jurídico e tende-se a acatar uma decisão conforme o interesse da 

Secretaria. 

 Neste ponto, concluímos que, apesar da aplicação dos diversos instrumentos 

de caráter democrático, tais como a discussão, a argumentação, a votação e a 

promoção de Audiências Públicas, eles têm contribuído de modo tímido para ampliar 

a participação da sociedade civil, na perspectiva de sua transformação em uma 

sociedade mais solidária. Assim, podemos concluir que a forma de participação 

necessária à construção de uma sociedade mais solidária é aquela que leve os 

sujeitos sociais a atuarem como sujeitos co-responsáveis permanentes nos 

programas e ações sobre a educação no município. 

 Neste sentido, consideramos um fator limitante, a ausência de uma 

participação permanente e ampliada dos cidadãos do município, perante as 

decisões de natureza polêmica sobre a educação, tendo, assim, pouca participação 

nos processos deliberativos no CME. 

 Neste aspecto identificamos a utilização limitada de procedimentos de 

natureza democrática, tais como: consulta e informações às bases e a promoção de 

Audiências Públicas. O risco destes mecanismos apresenta uma dicotomia. De um 

lado, revela um potencial deste Conselho para a sua democratização e, de outro, um 

desafio a superar, que é o de se construir instrumentos e/ou mecanismos 

permanentes para uma participação ampliada da população no processo decisório 

sobre a educação no município. Estes procedimentos já foram apontados 

anteriormente. 

 Confirmamos assim, em parte, a hipótese trabalhada neste estudo, de que o 

CME não vem se constituindo um espaço de interlocução pública entre as entidades 



 177

e seus representantes no Conselho, nas diferentes instâncias do processo de 

acompanhamento e avaliação das políticas de educação para o município. Sendo 

assim, o CME ainda não consolidou a sua atuação na esfera pública da educação. 

A investigação demonstrou, também, a existência de obstáculos que 

impedem a atuação do CME no processo de escuta e diálogo com a sociedade, 

advindo, por um lado, de práticas assistemáticas de interlocução pública sobre a 

educação, o que vem a ser um fator limitante de avanço do CME em direção de sua 

publicização-democratização. Por outro, a ausência de uma cultura política na 

sociedade também responde por esta inexpressiva atuação dos cidadãos na esfera 

pública da educação. Assim, confirma-se mais uma vez a nossa hipótese quanto à 

fragilidade da sociedade para intervir no Conselho e, desta forma, participar na 

Esfera Pública da Educação Municipal. 
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ANEXOS 

 



 

 

ENTREVISTA COM OS CONSELHEIROS 

 

1. Como foi seu ingresso no CME? 

 

2. Qual foi o processo de escolha para sua participação no CME? 

 

3. Quais as atribuições do CME? 

 

4. Como você consulta as bases para que esta se faça representar no 

conselho? 

 

5. Como é constituída a pauta? 

 

6. Qual a sua participação na formulação da política educacional? E quais as 

contribuições do segmento que você representa? 

 

7. Quais são os conflitos mais presentes no conselho? 

 

8. Como você percebe a relação do CME com a Secretaria de Educação? 

 

9. Você tem participado de encontros para a capacitação de conselheiro? 

 

10. O que você entende por democracia? Você considera o CME uma instância 

democrática? Por quê? 

 

11. Quais os princípios norteadores das diretrizes da Secretaria de Educação. 
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ENTREVISTA COM AS ENTIDADES 

 
 

• Amostra das Entidades (base). 
1. Coord. Geral do SIMPERE. _____________________________ 
2. Presidente do SINDSEPRE:  
3. Presidente da ABONG: _______________________________________ 
4. Presidente das Associações Comunitárias._________________ 
5. Representante de Centro de Educação de Estabelecimento Público de Ensino 

e Pesquisa na área educacional sediado no Município (UFPE). 
 
1. Você foi consultado para escolher um representante da sua entidade para o 

CME? 
• Em caso afirmativo? De que modo? 

 
• Em caso negativo: Você acharia importante ter sido consultado? Por quê? 
 
2. Você poderia me dizer qual a função de um conselheiro no CME? 
 
3. A entidade tem alguma estratégia de fazer chegar ao CME às demandas dos 

seus associados? Quais? 
  
4. O representante da sua entidade, já solicitou sugestões para incluir na pauta 

do CME? 
• Em caso afirmativo: Em que ocasiões? Como? 
• Em caso negativo: Você acha necessário existir esta solicitação? 
 
5. Na sua opinião, quais seriam as demandas da sua entidade para o CME? 
 
6. Você recebe informações, se as demandas da sua categoria são 

contempladas, nas reuniões do CME? 
• Em caso afirmativo: De quem?  

 Em que ocasiões? 
 

• Em caso negativo: Você acha necessário receber essas informações? Por 
quê? 

 
7. Você tem conhecimento das ações dos conselheiros diante as decisões 

polêmicas (impasses) quando estas posições se opõem às da Secretaria de 
Educação? 

 
8. Você tem conhecimento da atuação do CME, para fiscalizar e propor ações 

quanto à Educação para o Município?  
 

9. Que nota (de 0 a 10) você daria ao atendimento das demandas da sua 
entidade em relação à educação pelo Conselho? Por quê? 
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