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A GESTÃO DEMOCRÁTICA E A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS 

DE EDUCAÇÃO EM ITABUNA – BAHIA 

 
 

RESUMO 

 
 

O presente estudo é resultado de uma pesquisa no Mestrado Profissional em Educação 
da Universidade Estadual de Santa Cruz, e tem como objetivo geral: analisar o papel e a 

atuação dos Conselheiros de Educação no acompanhamento e execução do princípio  da 

gestão democrática no Sistema Municipal de Ensino de Itabuna-BA. Como objetivos 

específicos: Conhecer a trajetória e a implantação dos conselhos ligados à educação em 

Itabuna, e a sua contribuição para a articulação das políticas públicas na educação municipal; 

Analisar a interação entre os Conselhos de Educação no município e as ações que vem 

desenvolvendo no sistema de ensino de Itabuna-BA; Propor a organização de um grupo de 

trabalho, com proposta de plano de ação e fortalecimento da gestão democrática da educação 

no sistema Municipal de ensino de Itabuna-BA. A pesquisa foi orientada para responder a 

seguinte questão de pesquisa: Que interação existe entre a atuação dos Conselheiros de 

Educação em Itabuna/BA e o cumprimento do princípio da gestão democrática? Para a 

realização do estudo, foi utilizada como referencial teórico-metodológico a concepção 

gramsciana (1978; 1981; 2005) de Estado Ampliado, Sociedade Civil; e Gestão Democrática, 

ancorada  nos  teóricos  CURY  (1985;  2002;  2006),  BORDIGNON  (2006;  2009),  PARO 

(2012),  HORA  (2007),  GOHN  (2000;  2006),  SEMERARO  (1997).  Como  método  de 

pesquisa, a Pesquisa-Ação, subsidiada pelos estudos de Thiollent (1998; 2011), partindo do 

princípio de que os sujeitos são conhecedores da sua realidade e podem contribuir para a 

reflexão – ação ou resolução de um problema coletivo. O percurso metodológico adotado foi 

inspirado na Pesquisa-Ação, e a pesquisa foi desenvolvida em etapas, sendo uma delas 

formada por seis diálogos coletivos com os Conselheiros de Educação em Itabuna-BA. Os 

resultados mostram que os conselheiros sentem a necessidade de formação continuada para 

conhecimento da legislação educacional, bem como a função, competência e atuação dos 

Conselhos de Educação, antes mesmo de discutir sobre o processo de efetivação da gestão 

democrática da educação, visando uma atuação qualificada nos conselhos; a ausência de 

autonomia financeira nos conselhos ocasiona prejuízos às atividades no âmbito municipal. O 

resultado dos diálogos consistiu o produto educacional da pesquisa, um plano composto de 

três ações prioritárias: 1.Encontros de Formação para os Conselheiros de Educação 

2.Audiência pública com a Promotoria da Educação 3.Seminário anual dos Conselhos 

Municipais. Esse plano caracterizado como produto educacional apresenta a contribuição do 

grupo com a realização dessas ações demonstrando possíveis soluções para amenizar as 

dificuldades existentes no contexto dos Conselhos de Educação em Itabuna/BA. 

 
Palavras-chave: Conselhos de Educação. Participação. Política Educacional. Gestão 

Democrática. 



 

THE DEMOCRATIC MANAGEMENT AND PARTICIPATION OF THE COUNSELORS 

OF EDUCATION IN ITABUNA – BAHIA 

 

 
ABSTRACT 

 

The present study is the result of a research in the Professional Master in Education of 

the State University of Santa Cruz, and has as its general objective: analyse the role and 

performance of education counselors in monitoring and implementing the principle of 

democratic management in the Municipal Education System of Itabuna-BA. As specific 

objectives: to know the trajectory and the implementation of the councils related to education 

in Itabuna, and its contribution to the articulation of public policies in municipal education; 

Analyse the interaction between education councils in the municipality and the actions that 

have been developing in the education system of Itabuna-BA; Proposing the organization of a 

group of work, proposing a plan of action and strengthening the democratic management of 

education in the Municipal System of Education of Itabuna – BA. The research was oriented 

to answer the following question of research: what interaction exists between the performance 

of the directors of Education in Itabuna/BA and compliance with the principle of democratic 

management? For the accomplishment of the study, it was used as a theoretical- 

methodological framework the Gramscian Conception (1978; 1981; 2005) of enlarged State, 

Civil society; and Democratic management, anchored in theoretical CURY (1985; 2002; 

2006), BORDIGNON (2006; 2009), PARO (2012), HORA (2007), GOHN (2000; 2006), 

SEMERARO (1997). As a research method, action research, subsimised by Thiollent Studies 
(1998; 2011), based on the principle that the subjects are knowledgeable of their reality and 

can contribute to the reflection-action or resolution of a collective problem. The 

methodological course adopted was inspired by the action research, and the research was 

developed in stages, one of them formed by six collective dialogues with the education 

counselors in Itabuna-BA. The results show that counselors feel the need for continuing 

education to know the educational legislation, as well as the function, competence and 

performance of the Education Councils, even before discussing about the process of effective 

democratic management of education, aiming at a qualified performance in the councils; The 

lack of financial autonomy in the councils causes damage to activities at the municipal level. 

The result of dialogues consisted of the educational product of the research, a plan composed 

of three priority actions: 1. Training Meetings or the Counselors 2. Public hearing with the 

Public Prosecutor’s Office 3. Annual Municipal Councils Seminar. This plan characterized as 

educational product presents the contribution of the group with the accomplishment of these 

actions demonstrating possible solutions to alleviate the existing difficulties in the context of 

the Education Councils in Itabuna/BA. 

Keywords: Education Councils. Participation. Educational politics. Democratic management. 
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INTRODUÇÃO 

 
Este estudo está inscrito na linha de pesquisa Políticas Educacionais, do Programa de 

Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação (PPGE), da Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC), e tem como objetivo geral: analisar o papel e a atuação dos Conselheiros 

de Educação no acompanhamento e execução do princípio da gestão democrática no sistema 

de ensino de Itabuna/BA. Como objetivos específicos: a) Conhecer a trajetória e a 

implantação dos conselhos ligados à educação em Itabuna, e a sua contribuição para a 

articulação das políticas públicas na educação municipal; b) Analisar a interação entre os 

Conselhos de Educação no município e as ações que vem desenvolvendo no sistema de ensino 

de Itabuna-BA; c) Propor a organização de um grupo de trabalho, com proposta de plano de 

ação e fortalecimento da gestão democrática da educação no Sistema Municipal de Ensino em 

Itabuna/BA. 

A Constituição Federal (CF) de 1988, respeitada como “um marco para a estrutura do 

federalismo brasileiro, ao se ter por referência os papéis atribuídos às Municipalidades, a 

partir da nova condição de entes federativos” (AZEVEDO, 2011, p. 180), oportunizou 

mudanças na relação político-administrativa entre os entes federados, culminando com a 

descentralização administrativa no âmbito dos municípios e também na relação entre a 

sociedade civil e o governo, possibilitando a ampliação de espaços de participação popular, 

que decorrem do regime democrático adotado no país a partir desse marco legal. 

A afirmação do princípio da “gestão democrática do ensino público, na forma da lei” 

(Art.206, Inciso VI), assegura aos municípios o direito a organizarem seus sistemas de ensino, 

tendo autonomia e, em regime de colaboração, com os estados e com a União (Art.211). Esse 

preceito constitucional traduz uma concepção de educação fundamentada no exercício da 

cidadania, em que a participação se caracterize como um dos instrumentos mais importantes 

de realização da democracia como construção histórica e social do povo brasileiro. 

No âmbito educacional, em 1996, foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN, nº 9.394/96), fiel à autonomia dos entes federados, e repetindo 

a CF 88, também coloca entre os princípios do ensino, a “gestão democrática do ensino 

público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino” (Art. 3º). No seu Artigo 14, 

estabelece que “os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades” e conforme os princípios 
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de “participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político pedagógico 

da escola” e também acrescenta a “participação das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares ou equivalentes” (BRASIL, 1996). 

Para acelerar o processo de democratização da cidadania e, consequentemente, o 

desenvolvimento da gestão democrática, e de acordo com o que preconizava a CF de 1988 e a 

LDBEN de 1996, foi sancionado o primeiro Plano Nacional de Educação (PNE), idealizado 

desde a Constituição de 1934 pelos Pioneiros da Educação Nova, e instituído pela Lei n. 

10.172 de 09 de janeiro de 2001, como resultado de intensa participação dos educadores em 

sua defesa e por sua elaboração. 

Embora a LDB não faça referência a conselhos na gestão dos sistemas municipais de 

ensino, o PNE/2001 inclui entre os objetivos e metas para a gestão dos sistemas de ensino 

“Estimular a criação de Conselhos Municipais de Educação e apoiar tecnicamente os 

municípios que optarem por constituir sistemas municipais de ensino” (BRASIL, 2001). Esse 

PNE/2001 pressupôs a participação do conjunto da sociedade brasileira, incluindo-se, 

portanto, a necessidade de construção dos Planos Estaduais e Municipais de Educação 

(BRASIL, 2001, Art. 2º). 

Todavia, com o fim da vigência do primeiro PNE 2001 – 2010, e já em 2014, 

contabilizou-se a existência de quase 50% dos estados sem Plano Estadual de Educação 

(PEE), além do Distrito Federal, e aproximadamente 2.181 municípios, correspondente a 

39,15% do total de 5.570 municípios, ainda sem Plano Municipal de Educação (PME) 

(BRASIL, 2001). Somente quase três anos e meio depois do fim do PNE/2001 foi aprovado 

em 25 de junho de 2014, o segundo Plano Nacional de Educação, para o decênio de 2014 – 

2024, por meio da Lei nº 13.005/2014. Este PNE/2014 vigente é composto de 10 diretrizes, 20 

metas, e 254 estratégias, direcionadas à educação escolar, que dialogam estreitamente com a 

responsabilidade educacional dos municípios. 

A LDB/1996 e o PNE/2014 estabelecem novos fundamentos e estratégias para a 

gestão dos sistemas de ensino, produzindo mudanças na organização da educação nos 

municípios, sobretudo, no papel e na estrutura dos Conselhos Municipais de Educação 

(CMEs). Pinto (2008) afirma que eles, “dependendo de suas atribuições, grau de autonomia e 

competência, podem representar um instrumento importante de controle popular da ação do 

Estado e de democracia participativa” (p. 154). Os colegiados de educação nos sistemas de 

ensino e os conselhos escolares na gestão das escolas configuram-se como expressão plural da 

voz da cidadania e estratégia principal da gestão democrática. 
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Nesse contexto, propomos neste trabalho, responder a seguinte questão de pesquisa: 

Que interação existe entre a atuação dos Conselheiros de Educação em Itabuna/BA e o 

cumprimento do princípio da gestão democrática? 

A motivação da pesquisadora para a realização desta pesquisa surgiu inicialmente, 

como professora da Rede Municipal de Ensino em Itabuna, concursada em 2001, quando atuei 

no Ensino Fundamental I e depois assumi a gestão de uma escola pública que atende os anos 

iniciais na Rede Municipal de Ensino. A chegada à gestão da escola não se deu por vontade 

própria, mas pela necessidade de assumir a escola, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de 

Itabuna e a Igreja da comunidade, que disponibilizava o prédio de Educação Religiosa para 

atender a demanda educacional na comunidade. E, alguns anos depois, com base na 

experiência como integrante do Conselho Municipal de Educação de Itabuna (CME), no 

período de 2008 a 2017, onde fui representante dos Gestores Escolares e também da 

Secretaria da Educação. 

A trajetória profissional marcada pela docência ganhou uma responsabilidade maior 

com a gestão escolar. Foram muitos desafios para conhecer e gerir ao mesmo tempo, 

buscando compreender as políticas públicas no contexto da escola e no âmbito do sistema 

municipal. Certamente, a função de gestora recebeu muitas contribuições da conselheira de 

educação, e a experiência ao longo da gestão escolar em muito enriqueceu a atuação enquanto 

Conselheira Municipal de Educação, pois possibilitava uma análise mais aguçada dos fatos 

com base nas experiências vivenciadas na comunidade escolar e no Sistema Municipal de 

Ensino. 

Cada vez mais me sentia instigada em estar no CME, entender o funcionamento do 

Sistema Municipal de Ensino. Desse modo, a necessidade de estudar era crescente para 

acompanhar o cenário educacional, e o estudo da legislação educacional me atraía cada vez 

mais. Entender o conselho como espaço de interação permanente da sociedade civil com o 

governo municipal, perceber a ligação do CME com os demais órgãos municipais na busca 

pela qualidade da educação, me fazia ser uma conselheira comprometida, assídua e, portanto, 

que participava de atividades diversas e também tinha oportunidade de vivenciar espaços e 

discussões que a docência jamais me proporcionaria. 

Como gestora, atuei quase 12 anos na mesma escola e, tive também a oportunidade de 

enriquecer minha prática pedagógica com várias atividades de formação. Dentre outras, 

destaco a Especialização em Gestão Escolar, através da Escola de Gestores desenvolvida entre 

os anos de 2008 e 2009. Foi uma iniciativa do Governo Federal em parceria com a 
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Universidade Federal da Bahia (UFBA), que abracei e se transformou numa rica experiência. 

Fui cursista na primeira edição do programa e, convidada para a segunda e terceira edições 

nos anos de 2011 a 2013, para atuar como Assistente de Turma responsável pela Rede 

Municipal, juntamente com a Assistente de Turma da Rede Estadual, integrante do Núcleo de 

Tecnologia Educacional
1
 (NTE 05), compondo a equipe de Formação de Professores e 

interagindo com os Gestores Escolares do Território Litoral Sul. 

No CME, ao longo de quase uma década, pude participar de muitos encontros 

regionais e nacionais, programas de formação oferecidos pelo Ministério da Educação (MEC), 

conhecer e atuar em diversos órgãos, como a União Nacional dos Conselhos Municipais de 

Educação (UNCME), o Fórum Baiano de Educação Infantil (FBEI), o Ministério Público da 

Bahia (MPBA), Tribunal de Contas da Bahia (TCM – BA), dentre outros. Nessa caminhada, 

observava e acompanhava as discussões na Escola e no CME e sempre me inquietava com 

alguns questionamentos de colegas professores ou dos conselheiros, quando se referiam à 

necessidade de um melhor acompanhamento das políticas públicas educacionais no município 

e na escola. 

Essa trajetória possibilitou participar de muitos eventos na área educacional, ouvir 

depoimentos dos conselheiros em suas mais variadas representações, conhecer gestores 

municipais, dirigentes sindicais, entender a importância e as dificuldades dos CMEs no atual 

contexto político e, perceber como funcionava e até o não funcionamento de conselhos no 

município e nos municípios circunvizinhos. 

Começava, então, a entender que não bastava cumprir a legislação instituindo os 

conselhos e afirmando estar no processo de redemocratização do Estado brasileiro, mas 

entender o papel que cabe aos conselhos para construir uma politica educacional municipal 

que favoreça a emancipação dos cidadãos. 

No ultimo triênio que estive conselheira de educação, período 2015 a 2017, fui eleita 

Presidente do CME de Itabuna e tive a oportunidade de desenvolver uma experiência 

itinerante juntamente com os conselheiros e a equipe interna do CME. O projeto articulava 

reuniões dialogadas nas escolas da rede municipal com a participação das instâncias da escola 

e da comunidade, pensando a educação municipal a partir do conhecimento do PME, visando 

unir esforços para melhorar a prática no Conselho Escolar e no Conselho Municipal de 

Educação de Itabuna. 

1 O Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE 05), foi um órgão existente na Bahia, que tinha por objetivo geral promover o acesso de 

alunos e educadores às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), contribuindo para o desenvolvimento de uma educação inovadora 

e de qualidade. O órgão foi o Polo para funcionamento da Especialização da Escola de Gestores no interior da Bahia. O Órgão deixou de 

exercer suas funções em 2015, tendo em vista a extinção de algumas das Diretorias Regionais de Educação (DIREC). 
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Logo após essa experiência, recebi uma pesquisadora do Mestrado da UESC que 

necessitava de informações sobre o Conselho Municipal de Itabuna. Essa aproximação serviu 

de incentivo para aumentar meu interesse pelo processo seletivo do Mestrado Profissional da 

UESC. Outro fato preponderante, foi o ingresso no Grupo de Estudos e Pesquisa CNPq - 

Políticas Públicas e Gestão Educacional (PPeGE), coordenado pela Professora Dra. Emilia 

Peixoto Vieira, quando fui convidada, tão logo assumi a representação do CME no Fórum 

Baiano de Educação Infantil/FBEI - Polo Sul da Bahia. Por meio do PPeGE, a referida 

professora, além de coordenar a pesquisa no sul da Bahia, proporciona encontros de estudo e 

formação, organizando eventos, que em muito contribuíram para um novo modo de conceber 

sociedade e educação. A partir das atividades do grupo de pesquisa, dos estudos e da 

participação nos eventos, me senti motivada a compreender a trajetória dos conselhos ligados 

à educação em Itabuna, entendendo a sua contribuição para a articulação das políticas 

públicas de educação, mediante o exercício de suas funções consultiva, deliberativa, 

normativa e fiscalizadora e de acompanhamento e controle social. 

Dessa forma, enquanto professora da rede municipal e ex-conselheira de educação, vi 

no Mestrado Profissional em Educação/UESC a oportunidade, de pesquisar, entender e 

intervir no funcionamento do Sistema Municipal de Ensino, visando contribuir nas reflexões 

dos conselheiros de educação em relação à gestão democrática. Essa possibilidade se 

concretizou com a aprovação na seleção do Programa de Pós-Graduação Mestrado 

Profissional em Educação/PPGE, da UESC, em agosto de 2017. 

Esta pesquisa foi concebida na perspectiva dialética, onde a análise da realidade partiu 

das informações coletadas para oportunizar compreender o universal e o particular, 

identificando a relação do todo com as partes. Para o alcance dos objetivos propostos, o 

quadro teórico-metodológico estabelecido ancorou-se nos estudos de Gramsci (1995), com os 

subsídios para fundamentar nossa compreensão sobre Estado Ampliado e Sociedade Civil, 

apontando a importância do conhecimento, e do nível de consciência sobre a ação, o que em 

Vázquez (1968), define-se como práxis criativa e transformadora da realidade; em Cury 

(1985, 1986, 2005, 2006) buscamos os fundamentos e funções dos conselhos de educação; 

estabelecemos diálogo sobre a gestão democrática com: Azevedo (2003); Bordignon (2004, 

2005, 2009), Ferreira (2001); Gohn (2000, 2006); Hora (1994, 2007); Luck (2011); Paro 

(1996, 2012), e o embasamento na Pesquisa-Ação referenciada por Thiollent (1998, 2000, 

2011). 
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Com base no delineamento dos objetivos desta pesquisa, o presente texto apresenta 

uma “Introdução” com a trajetória profissional da pesquisadora, e destaca o quadro teórico 

metodológico que orientou esta construção. 

O presente estudo está organizado em quatro capítulos. No primeiro capítulo intitulado 

“Percurso Teórico Metodológico para a Pesquisa” apresentamos o referencial teórico- 

metodológico, através do qual buscamos explicar o objeto a partir da realidade e suas 

diferentes manifestações e contradições. Utilizamos a metodologia da Pesquisa-Ação como 

método configurado na perspectiva dialética, para conhecer a realidade concreta dos 

conselhos de educação e seu dinamismo nas inter-relações e diálogos coletivos com os 

Conselheiros de Educação de Itabuna, visando alcançar os objetivos propostos. 

No segundo capítulo, “Estado, Sociedade e Educação” discutimos a concepção de 

Estado Ampliado e Sociedade Civil fundamentado no pensamento de Gramsci, e também as 

categorias contradição, hegemonia e mediação. Buscamos também, esclarecer o conceito de 

Conselhos de Educação e de Gestão Democrática, enfatizando os instrumentos de 

representação da sociedade. 

O terceiro capítulo intitulado “Os Conselhos Municipais como espaços de 

participação, poder e cidadania”, buscamos conhecer a trajetória dos conselhos municipais 

estudados, e suas atribuições quanto ao controle social das políticas públicas educacionais 

municipais, a partir da Constituição Federal de 1988, com a descentralização da educação 

para os municípios. Buscamos conhecer o que dizem as pesquisas sobre a gestão democrática, 

por meio da participação e do desempenho dos conselhos ligados à educação, e compreender 

o processo de democratização da educação nos sistemas de ensino. 

No quarto e último capítulo intitulado “Os Conselhos e os Conselheiros de Educação 

em Itabuna – BA: os diálogos por meio da Pesquisa-Ação”, apresentamos os resultados e as 

análises geradas a partir das aproximações com os conselheiros de educação nos encontros em 

Itabuna, apontando seu papel e atuação para a instauração da gestão democrática na educação. 

Nas considerações finais, sem pretensão de colocar ponto final, apresentamos os principais 

resultados identificados a partir da realização deste trabalho, tendo clareza que as análises 

aqui apresentadas não dão conta de contemplar a totalidade da gestão democrática, mas, 

por meio deste estudo, instigar pensar a gestão democrática, refletindo sobre os 

Conselhos de Educação. 

Em linhas gerais, os resultados apontaram que embora os conselheiros de educação 

identifiquem a importância da sua função no âmbito municipal, afirmam que ainda necessitam 
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ampliar o conhecimento acerca da legislação educacional e diminuir o distanciamento entre os 

atores da política educacional municipal. Sinalizam a necessidade de ampliar o processo de 

interação entre os conselheiros de educação, e veem na formação continuada uma 

oportunidade de interlocução para todos os conselheiros de educação que atuam no Sistema 

Municipal de Ensino de Itabuna, com possibilidade de proporcionar a visibilidade necessária 

dos órgãos de Estado à sociedade, exercendo seu papel na construção da gestão democrática 

da educação. 

Por fim, como produto educacional desta pesquisa, apresentamos o Plano de Ação, 

resultado das discussões desenvolvidas com/no grupo de Conselheiros de Educação, visando 

contribuir no fortalecimento dos Conselhos e qualificação dos Conselheiros no Sistema 

Municipal de Ensino de Itabuna-BA. 
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CAPITULO I - PERCURSO TEÓRICO METODOLÓGICO PARA A PESQUISA 

 

Partindo do ponto de vista que o fortalecimento da educação pública, gratuita e de 

qualidade, direcionada em especial à classe trabalhadora, perpassa pela luta para que as 

políticas educacionais estejam articuladas às necessidades dessa classe, e visem à 

emancipação dos cidadãos por meio de uma transformação social, entende-se ser de 

fundamental importância a efetivação do controle social desenvolvido por atores sociais 

comprometidos com o sistema educacional da esfera onde se encontram inseridos. 

A instauração do princípio da gestão democrática é propagada na Constituição Federal 

de 1988, e reafirmada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) - Lei nº 

9.394/96, que mesmo não explicitando diretamente sobre os conselhos de educação, apresenta 

elementos que indicam a existência desses conselhos em vários artigos, mais explicitamente, 

naqueles que estabelecem as incumbências dos municípios frente ao Sistema Municipal de 

Ensino (SME). Temos como exemplo as Leis de nº 9.424/1996, que criou o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Profissional do 

Magistério (FUNDEF). A Lei nº 10.172/2001, que aprovou o Plano Nacional de Educação 

(PNE) 2001-2014, Lei nº 1.494/2007, que criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e Valorização do Profissional da Educação (FUNDEB), em substituição 

do FUNDEF, e a Lei nº 13.005/2014, do novo Plano Nacional de Educação (PNE) 2014- 

2024. 

Nessa perspectiva, procura-se por meio deste trabalho, como objetivo geral: analisar o 

papel e a atuação dos Conselheiros de Educação no acompanhamento e execução do princípio 

da gestão democrática no sistema de ensino de Itabuna/BA. Como objetivos específicos: a) 

Conhecer a trajetória e a implantação dos conselhos ligados à educação em Itabuna, e a sua 

contribuição para a articulação das políticas públicas na educação municipal; b) Analisar a 

interação entre os Conselhos de Educação no município e as ações que vem desenvolvendo no 

sistema de ensino de Itabuna-BA; c) Propor a organização de um grupo de trabalho, com 

proposta de plano de ação e fortalecimento da gestão democrática da educação no Sistema 

Municipal de Ensino em Itabuna/BA. 

Para atender aos objetivos propostos, necessário se faz responder a questão de 

pesquisa: Que interação existe entre a atuação dos Conselheiros de Educação em Itabuna/BA 

e o cumprimento do princípio da gestão democrática? 
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1.1 Sujeitos da Pesquisa 

 

Os sujeitos da pesquisa são integrantes do Conselho Municipal de Educação (CME), 

do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e do Conselho de Acompanhamento e Controle 

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

Profissionais da Educação (FUNDEB). Os Conselheiros Municipais encontram-se 

devidamente instituídos com base nos seguintes Decretos Municipais nº: 13.117, nº 12.840 e 

nº 12.757. Respectivamente o Decreto nº 13.117, de 30 de novembro de 2018, publicado no 

Diário Oficial de 03 de dezembro de 2018, nomeou os 16 membros do Conselho Municipal de 

Educação de Itabuna. O Decreto nº 12.840, de 28 de março de 2018, publicado no Diário 

Oficial de 28 de março de 2018, nomeia os 05 cinco membros do Conselho de Alimentação 

Escolar (CAE), e o Decreto nº 12.757, de 28 de dezembro de 2017, nomeia os 10 membros do 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB). 

O contexto da pesquisa é a rede pública municipal de ensino de Itabuna, mais 

especificamente, os Conselhos Municipais ligados à Educação. Salienta-se aqui, que a 

expressão Conselhos de Educação refere-se aos três conselhos com forte ligação com a 

educação/escola no âmbito municipal: CME, CAE e o Conselho do FUNDEB. 

O CME, estruturado pela Lei nº 1.657/94, com as devidas alterações, acréscimos e 

supressões através da Lei 2.372/2016. Atualmente composto por 16 representações que 

integram os diversos segmentos representantes do Poder Público Municipal e Sociedade Civil 

legalmente constituída, com a finalidade de formular as diretrizes e prioridades da política de 

Educação do Sistema Municipal de Ensino, exercendo funções normativas, consultivas, 

deliberativas, fiscalizadoras, mobilizadoras e de acompanhamento e controle social. 

O CAE, regulamentado pela Lei Municipal n° 1.748/97, atualmente composto por 07 

sete representações do Poder Publico e da Sociedade Civil organizada. Instituído como órgão 

colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, responsável 

pelo acompanhamento da utilização dos recursos repassados pelo Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), zelando pela qualidade da alimentação escolar. 

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação/FUNDEB, regulamentado pela Lei Municipal nº 2.319/2015, é composto por 10 
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representações conforme especifica a Lei Federal nº 11.494 de 20 de junho de 2007, em seu 

Capitulo VI, Art. 24, Paragrafo 1º, Inciso IV e Paragrafo 2º. Foi instituído como órgão 

colegiado que tem como finalidade acompanhar a repartição, transferência e aplicação dos 

recursos financeiros do FUNDEB do Município de Itabuna. 

No conjunto, totaliza 66 conselheiros, entre titulares e suplentes, em 20  

representações que compõem os três Conselhos Municipais. Todos os conselheiros foram 

convidados a participar da pesquisa, e aqueles que se propuseram, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), como sujeitos participantes da pesquisa. Os 

critérios de inclusão apresentados na pesquisa, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), levou em consideração os seguintes 

aspectos: ser conselheiro titular ou suplente em um dos três Conselhos Municipais de Itabuna; 

estar disposto a participar da pesquisa e assinar o TCLE. 

No quadro 01, apresentamos a composição dos Conselhos de Educação de Itabuna. 

 
 

Quadro 01 – Composição dos Conselhos de Educação Itabuna – BA, ano 2018 

 

CONSELHO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO 

 

CONSELHO DE 

ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR 

 

CONSELHO DO FUNDEB 

REPRESENTAÇÕES REPRESENTAÇÕES REPRESENTAÇÕES 

02 Secretaria da Educação 

01 Universidade Estadual de 

Santa Cruz 

01 Universidade Federal do 

Sul da Bahia 

01 Pais de Alunos da 

Educação Básica Rede Pública 

01 Núcleo Territorial de 

Educação – NTE 05 
01 Aluno da Educação Básica 

das Redes Públicas 

01 Conselho Tutelares de 

Itabuna 

01 Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do 

Adolescente 

01 Docente da Rede Pública 

Municipal 

01 Docente da Rede Pública 

Estadual 

01 Conselho de Alimentação 

Escolar 

01 Secretaria Municipal de 

Saúde 
01 Sindicato do Magistério 

01 Secretaria Municipal da 

Educação – Governo 

01 Professores Municipais 

02 Sociedade Civil 

02 Pais 
01 Sindicato do Magistério 

Público de Itabuna –(SIMPI) 

01 Poder Executivo Municipal 

01 Secretária da Educação ou 

Órgão Educacional 

Equivalente 

01 Professor da Educação 

Básica Pública 

01 Diretor Escolar das 

Unidades da Educação Básica 

Pública 

01 Técnico Administrativo das 

Escolas da Educação Básica 

Pública 

01 Pais de alunos das escolas 

da Educação Básica Pública 

01 Estudantes da Educação 

Básica Pública 

01 Conselho Municipal de 

Educação de Itabuna 

01 Conselho Tutelar 

01 Estudantes Secundaristas 
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Municipal Público de Itabuna 

(SIMPI) 

01 Escolas de Educação 

Infantil da Rede Privada 

01 Ordem dos Advogados do 

Brasil 
 

16 REPRESENTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 
07 REPRESENTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 
10 REPRESENTAÇÕES 

Fonte: Organizado pela pesquisadora, 2018 

 

 

Dessa composição, 12 conselheiros municipais compareceram, e aceitaram participar 

dos encontros da pesquisa. O quadro 02 traz as representações referentes à participação dos 

três conselhos de educação na pesquisa, nos encontros realizados em 2018. Vale ressaltar, que 

dois conselheiros participantes da pesquisa assumem assento respectivamente, um conselheiro 

em dois Conselhos (CAE e CME) e o outro conselheiro, nos três Conselhos Municipais 

(CME, CAE E FUNDEB). Ficando a representação assim constituída: sete conselheiros do 

CME, quatro conselheiros do CAE, e quatro conselheiros do FUNDEB, perfazendo um total 

de 15 representações, conforme especifica o quadro abaixo. 

 
Quadro 02 - Representações dos Conselheiros de Educação participantes da pesquisa em Itabuna – 

BA, ano 2018 

CONSELHO CME CAE FUNDEB 

CONSELHEIROS 07 04 04 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

Ç
Õ

E
S

 1. Sindicato do Magistério 

2. Professor 

3. Rede Particular 

4. Ordem dos Advogados 

5. Secretaria da Educação 
6. Conselho Municipal dos 

Direitos das Crianças e 

Adolescentes 

7. Universidade UFSB 

1. Sindicato do Magistério 

2. Professor 

3. Pais de Alunos 
4. Sociedade Civil 

(Sindicato dos 

Comerciários) 

1. Poder Executivo 

2. Professor 
3. Diretor Escolar 

4.Téc.Administrativo 

Fonte: Organizado pela pesquisadora, 2018. 

 
 

1.2 Caracterização do Campo da Pesquisa 

 
 

O município de Itabuna foi emancipado em 1910, conforme a Lei de Criação: nº. 692, 

datada de 13/09/1906, e era originário da Vila do São Jorge dos Ilhéus – Ilhéus BA. Elevado à 

condição de cidade com a denominação de Itabuna, pela Lei Estadual n.º 807, de 28-07-1910 

e situada no sul do estado da Bahia, em uma região denominada Costa do Cacau. 
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O nome "Itabuna" é derivado dos termos em tupi ita (pedra), aba (Imediações, 

arredores) e una (preta), assim, significa "lugar de pedra(s) preta(s)". Está localizado no sul do 

Estado da Bahia, em uma região denominada como Território de Identidade Litoral Sul
2
 

(TLS), possui uma área total de 401,028 km², e está a 431 quilômetros da capital da Bahia 

(SEI, 2018). 

Itabuna é a quinta cidade mais populosa da Bahia, com 204.667(duzentos e quatro mil, 

seiscentos e sessenta e sete) habitantes, conforme contagem populacional, realizada no último 

censo demográfico
3
 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). A 

estimativa para 2018, desse mesmo Instituto, é de 212.740 (duzentos e doze mil, e setecentos 

e quarenta) habitantes. Em conjunto com o município de Ilhéus, forma uma aglomeração 

urbana classificada pelo IBGE como uma capital regional B, exercendo influência em mais de 

40 municípios que juntos, apresentam pouco mais de um milhão de habitantes (BRASIL, 

IBGE, 2017). 

Segundo levantamento realizado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento
4
 (PNUD) em 2013, Itabuna apresenta o terceiro melhor Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDHM) 
5
 do Estado da Bahia, ficando atrás somente da capital 

baiana, Salvador, e do município de Lauro de Freitas. O Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDHM) de Itabuna é 0,712, em 2010, o que situa esse município na faixa de 

Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui 

para o IDHM do Município é a Longevidade, com índice de 0,807, seguida da Renda, com 

índice de 0,695, e da Educação, com índice de 0,643. (Anuário Estatístico de Itabuna: base de 

dados, 2017). 

2 
O território é conceituado como um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 

caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a 

política e as instituições, e uma população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna 

e externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam 

identidade, coesão social, cultural e territorial. O TLS está localizado na região Nordeste da Bahia e foi 

incorporado aos programas Territórios Rurais e da Cidadania. É um território extenso, possui 14.664,70 km² 

distribuídos em 26 municípios: Almadina, Arataca, Aurelino Leal, Barro Preto, Buerarema, Camacan, 

Canavieiras, Coaraci, Floresta Azul, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Itajú do Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, 

Jussari, Maraú, Mascote, Pau Brasil, Santa Luzia, São José da Vitória, Ubaitaba, Una, Uruçuca (BRASIL, 

2015b; 2010). 
3 

O Censo é uma pesquisa realizada pelo IBGE, por meio da qual todos os domicílios brasileiros são visitados 

para que se possa saber quantos são os brasileiros, quem são, onde estão e como vivem. Disponível em: 

https://respondendo.ibge.gov.br/. Acesso em: 19 jan. de 2019. 
4 
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é o órgão da Organização das Nações 

Unidas (ONU) que tem por mandato promover o desenvolvimento e erradicar a pobreza no mundo. 
5 
O Índice de Desenvolvimento Humano mede o progresso de uma nação a partir de três dimensões: renda, saúde 

e educação. O índice varia de 0a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. Disponível 
em: http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idhm.html. Acesso em: 30 jan. de 

2019. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/itabuna_ba#demografia > 
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O município de Itabuna situa-se especificamente na Mesorregião Geográfica: Sul 

Baiano, no Território de Identidade: 05. Litoral Sul está situado a Latitude: Paralelo 14° 47' de 

Latitude Sul Longitude: Meridiano 39° 16’ Longitude Oeste, e possui uma área da unidade 

territorial extensão territorial de 401,028 km², tendo como Limites do Município: ao Norte - 

Barro Preto (Gov. Lomanto Júnior) e Itajuípe; ao Sul - Jussari e Buerarema; ao Oeste - Itapé e 

Ibicaraí; e ao Leste – Ilhéus (Anuário Estatístico de Itabuna: base de dados 2017). 
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Figura 01 – Territórios de Identidade na Bahia, 2007. 

 

Fonte: Disponível em: 

<imgalt="Mapa"src="http://www.seplan.ba.gov.br/arquivos/Image/Mapa_Territorios_Identidade_28052009.jp      

g" width="740" height="867"> 
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Figura 02 – Território de Identidade 05 – Litoral Sul – Bahia, 2007. 

 

Fonte: Coordenação Estadual dos Territórios – CET, 2007. 
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Figura 03 – Cidade de Itabuna – Bahia, ano 2018. 
 

Fonte: Itabuna Cidades do Mundo-Disponível em:< https://omelhordomuitobom.com/index.html 
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Figura 04 – Mapa de Itabuna, 2014. 
 

Fonte: IBGE, 2017. 

 
 

O clima da região onde está localizada Itabuna é Tropical, quente e úmido, 

classificado como Tropical Chuvoso, sem estação seca; com temperatura média anual de 
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(0C): 23,6; Umidade relativa do ar: supera 80%; Período chuvoso: Novembro a Abril; 

Pluviosidade Anual (mm): média 1300,3mm (Anuário Estatístico de Itabuna: base de dados, 

2017). E à vegetação, o município é marcado por Florestas: Floresta Ombrófila Densa e 

Floresta Estacional Semidecidual; Bioma: Mata Hidrófila ou Mata Atlântica (Anuário 

Estatístico de Itabuna: base de dados, 2017). 

O município está localizado na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, formada pelo 

encontro dos rios principais: Rio Cachoeira, Rio do Braço, Rio Piabanha, Rio dos Cachorros e 

Ribeirão Grande (Anuário Estatístico de Itabuna: base de dados, 2017). Possui uma fauna 

composta por animais de pequeno porte, com ocorrência de espécies peçonhentas, aves e 

pássaros diversificados, peixes e crustáceos como: pitu, piau, acarí, pratibu, robalo, etc. 

(Anuário Estatístico de Itabuna: base de dados, 2017). 

O município teve o Sistema Municipal de Ensino de Itabuna criado pela Lei nº 1.968, 

de 06 de outubro de 2005, nos termos que dispõe o Art. 211, da Constituição Federal/88; 

Art.8º, 11, 14,15 e 18, da Lei Federal nº 9394/96, que fixa as Diretrizes e Bases a Educação 

Nacional e, Art. 26, das Disposições Transitórias, da Lei Orgânica do Município de Itabuna – 

LOMI, publicada em abril de 1990, no Jornal Oficial do município de Itabuna. Conforme a 

Lei nº 1.968/2005, o Sistema Municipal de Ensino de Itabuna é constituído pelo Órgão da 

Secretaria Municipal de Educação; o Conselho Municipal de Educação; as Instituições de 

Educação Infantil (EI), Ensino Fundamental (EF) e Ensino Médio (EM) mantidas pelo Poder 

Público Municipal; e as Instituições de Educação Infantil, criadas e mantidas pela iniciativa 

privada. 

 
1.3 Concepção da Pesquisa-Ação 

 

A Pesquisa-Ação como método de conhecimento da realidade, tem relevante papel no 

contexto educacional, uma vez que amplia o uso efetivo do conhecimento na configuração de 

determinadas ações transformadoras (THIOLLENT, 1998). 

Conforme Thiollent define, a Pesquisa-Ação: 

é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no 

qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema 

estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (2011, p, 20). 

 

Este estudo inspira-se na Pesquisa-Ação, partindo da articulação entre o conhecer e o 

agir, e esse agir para remeter a produção de conhecimentos, aquisição de experiência, 
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contribuição para o debate das questões abordadas e até possiblidade de transformação no 

contexto da sociedade. 

À luz desse entendimento, a Pesquisa–Ação é qualificada como aquela traduzida como 

uma forma de engajamento sociopolítico a serviço das classes populares, que conta com a 

participação e ação efetiva das pessoas implicadas nas questões investigadas. A pesquisa– 

ação oportuniza estudar de forma dinâmica os problemas e coletivamente tomar decisões, 

realizar ações, negociações, dirimir conflitos e tomadas de consciência que ocorrem durante 

todo processo de construção do concreto. 

Os acontecimentos sociais, políticos e intelectuais vivenciados no Brasil ao longo das 

últimas décadas, têm sinalizado questões relativas ao pensamento crítico, à participação nas 

esferas de poder e também o avanço do capitalismo que gera crise social e precarização da 

vida. Com o cenário de avanços do capitalismo e de suas crises, vem à tona a análise sobre o 

papel do Estado, dos atores políticos, dos sindicatos, do setor privado e das entidades da 

sociedade civil. Nesse sentido, Thiollent afirma que: 

com a perspectiva neoliberal, de reduzir o papel do Estado na sociedade, várias 

atividades educacionais, sociais e ambientais passaram a ser conduzidas pela 

iniciativa privada ou por ONGs, levando o quadro de atuação social há muitas 

mudanças [...] e que os avanços da tecnologia da informação, em que se estabelecem 

redes complexas no/com o mundo inteiro, faz-se necessário que a participação e a 

cooperação sejam requisitadas para coordenar a construção de conhecimentos 

sintonizados com uma efetiva atuação social (2011, p. 115 – 116). 

 

 
Dessa forma, a pesquisa – ação pode ser concebida como método, 

[...] isto quer dizer um caminho ou um conjunto de procedimentos para interligar 

conhecimento e ação, ou extrair da ação novos conhecimentos. Do lado dos 

pesquisadores, trata-se de formular conceitos, buscar informações sobre situações; 

do outro lado dos atores, a questão remete à disposição a agir, a aprender, a 

transformar, a melhorar etc. Além de uma simples coleta de dados, a pesquisa-ação 

requer um longo trabalho de grupos reunindo atores interessados e pesquisadores, 

educadores e outros profissionais qualificados em diferentes áreas (THIOLLENT, 

2011, p.8.). 

 

 
A inspiração pela Pesquisa-Ação decorreu de considerar ser possível um processo e 

movimento de reflexão da realidade, não apenas para conhecer e interpretar o real, mas como 

possibilidade para transformá-lo, no interior da luta por espaços democráticos. 

O método de pesquisa–ação consiste essencialmente em elucidar problemas sociais e 

técnicos, cientificamente relevantes, por intermédio de grupos em que encontram-se 

reunidos pesquisadores, membros da situação-problema e outros atores e parceiros 

interessados na resolução dos problemas levantados ou, pelo menos, no avanço a ser 

dado para que sejam formuladas adequadas respostas sociais, educacionais, técnicas 

e/ou políticas. (THIOLLENT, 2011, p. 7). 
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Conforme afirma Thiollent (2000, p. 4), a Pesquisa-Ação é realizada mediante 

interlocução entre atores implicados, que na busca por resolução dos problemas coletivos, 

participam com conhecimentos diferenciados, propondo soluções e aprendendo na ação. Na 

Pesquisa-Ação, a tomada de consciência é importante no plano do agir, [...] no modo de fazer 

e de saber fazer (THIOLLENT, 1998, p.100). Logo, na Pesquisa-Ação, sempre se trabalha 

com os outros, considerando nesse movimento a voz do sujeito, sua perspectiva, seu sentido, 

não apenas para um registro ou posterior interpretação de dados, mas sim, para enfatizar as 

vozes dos sujeitos no momento da práxis social da investigação. Configura-se aqui, uma das 

funções importantes do pesquisador, a “atitude de escuta” e de elucidação dos vários aspectos 

da situação, sem imposição unilateral de suas concepções próprias, pois, sendo uma pesquisa 

coletiva e verdadeiramente participativa, entende-se que a práxis será considerada no processo 

de análise da realidade em vista de uma ação social transformadora. 

Baseado nos fundamentos da Pesquisa-Ação, os procedimentos metodológicos partem 

da importância do respeito e participação coletiva, constituindo um modo de pesquisa, uma 

forma de raciocínio e um tipo de intervenção, que são adequados para produzir e difundir 

conhecimentos (THIOLLENT, 1998, p.102). 

A Pesquisa-Ação requer a construção de um planejamento que é realizado em espiral, 

passando por quatro fases de construção. Mediante os estudos realizados no Grupo de 

Pesquisa Políticas Públicas e Gestão Educacional (PPeGE) da UESC, identifica-se Pesquisa- 

Ação, na perspectiva de Thiollent, estruturada dentro da seguinte organização: o Objeto dos 

Acordos, a Fase Exploratória e Delimitação do Problema, o Seminário e a Divulgação 

externa. 

O Objeto dos Acordos se refere à descrição da problemática e as negociações entre 

pesquisadores e pesquisados. Nesta etapa, o autor salienta a importância de elucidar os dois 

objetivos da pesquisa: o objetivo prático que visa contribuir para uma melhor avaliação do 

problema central na pesquisa, bem como no levantamento de soluções e ações necessárias às 

soluções para a atividade transformadora da situação; e o objetivo de conhecimento, que por 

sua vez, busca obter informações e aumentar o conhecimento de determinadas situações. [...] 

A relação existente entre esses dois objetivos, fica evidente quando se considera “que com 

maior conhecimento a ação é melhor conduzida” (THIOLLENT, 2011, p.24). 

A Fase Exploratória e a Delimitação do Problema constam da leitura, discussão e 

construção das abordagens e concretização de conhecimentos teóricos. Segundo Thiollent 

(2011), essa fase consiste em “descobrir o campo de pesquisa, os interessados e suas 
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expectativas e esclarecer um primeiro levantamento (ou diagnóstico) da situação, dos 

problemas prioritários e de eventuais ações”. (p. 18). O autor caracteriza essa fase, como 

sendo o período após o levantamento de todas as informações iniciais, onde os pesquisadores 

e participantes estabelecem os principais objetivos da pesquisa, relacionados aos problemas 

considerados como prioritários, ao campo de observação, aos atores e ao tipo de ação que 

estarão focalizados no processo de investigação. 

O Seminário consiste em examinar, centralizar todas as informações e discutir a 

interpretações das informações coletadas, favorecendo a avaliação dos dados e a tomada de 

decisões, por meio de diretrizes de ação que acontecem de forma coletiva e simultânea 

(THIOLLENT, 2000). Desse modo, a partir do conjunto de informação processada, o 

seminário produz material. Sendo parte deste, de natureza “teórica” (analise conceitual etc.), 

outra parte de natureza empírica (levantamentos, análise da situação etc.), e ainda, outra parte, 

elaborada por colaboradores externos, é o material de divulgação, destinado à população 

implicada nos problemas abordados. 

A Divulgação externa envolve o retorno da informação sobre os resultados aos 

membros dos grupos implicados e demais setores interessados. Thiollent (2011) ressalta que 

antes do retorno, há todo um trabalho de investigação e de interpretação dentro da 

problemática adotada. Nessa perspectiva, o retorno é importante, pois, “trata-se de fazer 

conhecer os resultados de uma pesquisa que, por sua vez, poderá gerar reações e contribuir 

para a dinâmica da tomada de consciência e, eventualmente, sugerir o início de mais um ciclo 

de ação e de investigação” (THIOLLENT, 2011, p. 81). Ainda segundo o autor “esse retorno 

é importante para estender o conhecimento e fortalecer a convicção, [...], visando promover 

uma visão de conjunto [...] A tomada de consciência se desenvolve quando as pessoas 

descobrem que outras pessoas ou grupos vivem mais ou menos a mesma situação” 

(THIOLLENT, 2011, p. 82). 

Essas etapas são desenvolvidas num constante movimento de ação e reflexão, e cada 

uma destas fases exige necessariamente: a) planejamento e ação; b) avaliação e teorização; e 

c) retroação sobre o problema (THIOLLENT, 2000). A reflexão permanente é uma das 

características da Pesquisa-Ação, que para além dos resultados, se concentra no processo. 

Para tanto, torna-se necessário descrever os fatos com riqueza de detalhes, analisar os 

resultados a cada passo e apresentar os registros constantemente, não apenas no final do 

trabalho. 
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Segundo Gamboa (2012) para se estudar um método de pesquisa, necessário se faz 

compreender as categorias do método e também as categorias que são identificadas a partir 

dos dados da pesquisa. Numa perspectiva dialética, os pesquisadores que se utilizam da 

pesquisa ação, como afirma Thiollent (1998), [...] recorrem a métodos ou técnicas de grupo 

para lidar com a dimensão coletiva e interativa da investigação e também técnicas de registro, 

de processamento e de exposição de resultados. 

Ainda para Thiollent (2000, p.55), o debate constante está vinculado à teoria. “O papel 

da teoria consiste em gerar ideias, hipóteses ou diretrizes para orientar a pesquisa e as 

interpretações”, que leva a um resultado da pesquisa com o estabelecimento de modelos dos 

processos coletivos, conduzindo a realização dos objetivos da ação à resolução dos problemas 

iniciais. 

Nessa perspectiva, a construção desta pesquisa busca perceber a atuação dos 

conselheiros de educação, analisando possibilidades de contribuir à ampliação da 

“autoconsciência crítica”. Sendo assim, utilizamo-nos das categorias de análise salientadas 

por Cury: contradição, mediação e hegemonia, que mediante a sua importância serão 

imprescindíveis para entender as relações sociais e “a percepção do caráter contraditório da 

própria educação, das suas possibilidades e limites” (CURY, 1986, p. 16). Compreendendo 

que [...] as categorias ajudam a entender o todo, cujos elementos são constituintes da realidade 

e, nele, os elementos da educação (CURY, 1986, p. 27). 

Para Cury a categoria contradição é 

 
o próprio motor interno do desenvolvimento. Conceber tal metodologia sem a 

contradição é praticamente incidir num modo metafísico de compreender a própria 

realidade. A racionalidade do real se acha no movimento dos fenômenos pelo qual 

esses são provisórios e superáveis. A contradição é sinal de que a teoria que a 

assume leva em conta que ela é o elemento – chave das sociedades (CURY, 1986, p. 

27). 

 

Cury (1986, p.32) afirma que “a consciência da contradição é o momento em que a 

contradição se torna princípio explicativo do real” e ratifica dizendo: 

Os contrários em luta e movimento buscam a superação da contradição, superando- 

se a si próprios. Na superação, a solução da contradição aparece enriquecida e 

reconquistada em nova unidade de nível superior. Cada coisa é uma totalidade de 

movimentos e de momentos que se envolvem profundamente, e cada uma contém os 

momentos e elementos provenientes de suas relações, de sua gênese e de sua 

abertura (CURY, 1987, p. 30). 
 

Pela reflexão, a natureza dialética do real encontra, na consciência da contradição, 

sua expressão subjetiva, e também a possibilidade de uma interferência no real 

(CURY, 1987, p. 32). 
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Por meio da categoria contradição abordada por Cury (1986), entendemos que na 

sociedade capitalista, o movimento se dá em consequência do desenvolvimento das 

contradições, e elas se constituem no papel motor da luta de classes para a transformação 

social. 

Entendemos que as funções desenvolvidas pelos conselheiros de educação na 

sociedade podem contribuir para a reprodução da ideologia da classe dominante colaborando 

com a permanência da história e de sua estrutura econômica, mas também, no exercício de 

suas funções, e por meio do grau de consciência, podem provocar alterações na sociedade, e 

avançar no processo de transformação social. 

Segundo Cury (1986) ao analisar as relações sociais e o papel da educação para a 

transformação social afirma que 

 
uma visão dialética do homem e de seu mundo histórico-social implica conceber os 

dois termos da contradição (indivíduo-sociedade) de modo a rejeitar tanto a 

concepção que unilateraliza a adaptação do indivíduo à realidade do status quo, 

como a que pressupõe a realidade como um dado estático. Mas, além disso, implica 

conceber a realidade social como efetivo espaço de luta de classes, no interior da 

qual se efetua a educação, rejeitando a impositividade da dominação, como o 

espontaneísmo das classes dominadas (p. 13). 

 

Na perspectiva da dialética, a contradição é quem permite aos sujeitos à superação de 

uma determinada realidade. A contradição põe as ideias e realidades em debates, isto permite 

aos sujeitos buscar superação e entendimento dos conflitos. As contradições inspiram o motor 

preponderante da luta de classes em busca da transformação social. 

No âmbito dessa relação dialética, a hegemonia exerce forte influência, pois traz a 

coerção e a persuasão, como os elementos primordiais. Cury (1986) afirma que as alterações 

em nível ideológico, não acontecem de forma imediata, e é neste movimento, na dinâmica das 

forças produtivas na sociedade capitalista que as relações sociais e ideológicas se alteram, o 

autor observa que. 

As transformações ideológicas rebatem sobre as relações econômico-sociais, através 

das instituições sociais em geral e na própria consciência social das classes. Por isso 

a formação da ideologia não é dada, é construída pelas classes sociais, afirmada com 

a atividade política no próprio movimento dessa classe (CURY, 1986, p. 46). 

 

Em outras palavras, podemos dizer que a hegemonia não se restringe apenas uma 

concepção política, mas sim, o apreço pela concepção de mundo levando em consideração 

aspectos de natureza cultural, moral, as particularidades e condições determinadas pelos 

processos históricos. 
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A hegemonia, segundo Gramsci (1995), se traduz na capacidade que uma classe tem 

de agregar e se manter ligada por meio da ideologia, mas, também, de exercer influência e 

formar consenso. Por isso que a luta pela hegemonia envolve toda a sociedade em seus 

diferentes aspectos, quer seja, pela superestrutura política, a superestrutura ideológica ou a 

base econômica, marcados pelas contradições de classe. Esse processo é construído ao longo 

do tempo, com o estabelecimento de relações, de reprodução e de legitimação. 

Nesse contexto, os Conselhos de Educação podem ser vistos como um espaço 

ideológico de manifestação de hegemonias. Por ser um colegiado com representatividade 

plural, espaço de luta política e correlação de forças, é um local propício para as ideologias 

serem difundidas, e se constituírem como mecanismos de participação efetiva, capazes de agir 

em favor da redução da desigualdade social. No entanto, para Cury, 

A manutenção desse mesmo sistema, especialmente no caso da educação, implica a 

busca de um consentimento coletivo por parte das classes sociais. Daí o recurso à 

noção de hegemonia. Mas essa é uma noção dialetizada, e por isso mesmo ela não é 

compreensível sem a referência às contradições que a própria direção hegemônica 

tenta atenuar (CURY, 1986, p. 15). 

 

Ao se propor a superação dos conflitos da contradição, este, dá-se através da mediação 

e, não necessariamente entendida pelo aspecto reprodutor da estrutura ideológica imperante, 

podendo ser pelos aspectos da mediação pautada na crítica e da crítica à ação. 

 
[...] essa categoria deve ser ao mesmo tempo relativa ao real e ao pensamento. 

Enquanto relativa ao real, procura captar um fenômeno ao conjunto de suas relações 

com os demais fenômenos e no conjunto das manifestações daquela realidade de que 

ele é um fenômeno mais ou menos essencial. [...] Enquanto relativas ao pensamento, 

permitem a não petrificação do mesmo, porque o pensar referido ao real se integra 

no movimento do próprio real (CURY, 1986, p.43). 
 

Enquanto a contradição coloca ideias divergentes em debate, a mediação promove, por 

meio da reflexão, as possibilidades de superação. Para Cury, 

 
A mediação (categoria não-reificável), assim entendida, não precisa ser apenas e 

necessariamente reprodutora da estruturação ideológica reinante. Pode ser uma 

mediação crítica, pois a legitimação que a ideologia dominante busca nas mediações 

(e por ela se difunde) não é explicável de modo mais abrangente sem as contradições 

existentes no bloco histórico capitalista, consubstanciam as contradições de base [...] 

o conhecimento, como saber verdadeiro dos mecanismos de exploração, não é 

imanente à classe social, por isso ela precisa dele, já que sem ele não atinge a 

concepção da totalidade social (CURY, 1986 p.44-). 

 

Nesse contexto, a atuação dos conselheiros de educação é marcada pela mediação, na 

qual Cury (1986) se utiliza de uma citação de Marx (1977), para nos facilitar a compreensão, 

afirmando que: 
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a classe dominante pretende impedir a globalização da consciência do conflito, pois 

essa aceleraria a possibilidade de superação das contradições já que sob “as formas 

ideológicas [...] os homens tomam consciência deste conflito, levando-o às ultimas 

consequências” (MARX, 1977, p.25 apud CURY, 1987, p.45). 

 

Nessa relação dialética, a mediação consiste na dinâmica que permite ser explicado 

como se articula as partes e o todo, bem como o particular e o geral. Desse modo, é preciso 

pensar a totalidade como condensação de inúmeros componentes interligados, para dessa 

forma, realizar uma relação mútua em que as contradições se relacionem. Assim sendo, tal 

circunstância indica que é necessária a relação entre as categorias, de modo que, elas ajudam 

no entendimento do contexto social. Durante a pesquisa, essas categorias foram utilizadas, 

aliadas à Pesquisa-Ação na concepção de Thiollent, para contextualizar e esclarecer o papel e 

a função dos conselheiros de educação do município de Itabuna-BA. 

Esse processo de constante diálogo e reflexão, com os conselheiros de educação, de 

acordo com a visão de Vásquez (1968), leva a uma atividade da práxis, mas o autor esclarece 

que nem toda atividade é práxis. Por atividade em geral, pode-se entender uma ação oposta à 

passividade. 

A atividade mostra, nas relações entre as partes e o todo, os traços de uma totalidade 

concreta. Vários atos desarticulados ou justapostos casualmente não permitem que 

se fale de atividade; é preciso que os atos singulares se articulem ou estruturem, 

como elementos de um todo, ou de processo total, que culmina na modificação de 

uma matéria-prima (VÁSQUEZ, 1968 p. 206). 

 

É exatamente essa articulação e determinação dos diferentes atos do processo ativo 

que distingue a especificidade humana de qualquer outra, uma vez que a atividade humana 

implica na intervenção da consciência, e ela faz parte da atividade da consciência. 

 
A teoria em si não transforma o mundo. Pode contribuir para sua transformação,  

mas para isso tem que sair de si mesma, e, em primeiro lugar, tem que ser assimilada 

pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal transformação. Entre 

teoria e atividade prática transformadora se insere um trabalho de educação das 

consciências, de organização dos meios materiais e planos concretos de ação: tudo 

isso como passagem indispensável para desenvolver ações reais, efetivas. Nesse 

sentido, uma teoria é prática na medida em que materializa, através de uma série de 

mediações, o que antes só existia idealmente, como conhecimento da realidade ou 

antecipação ideal de sua transformação (VÁSQUEZ, 1968 p. 207). 

 
A característica participativa/coletiva da Pesquisa-Ação pode favorecer a emancipação 

dos grupos e ela foi escolhida para permitir conhecer a atuação dos conselheiros que estão 

diretamente ligados à Educação no município de Itabuna/Bahia. Contudo, a análise de todo o 

processo levará em consideração, a intenção e a própria realidade dos fatos observados, 

conforme Thiollent (1998), a ideia de Pesquisa-Ação encontra um contexto favorável no qual 
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as pessoas implicadas tenham algo a “dizer” e a “fazer”, sendo mais que necessário, [...] 

definir com precisão, por um lado, qual é a ação, quais são os agentes, seus objetivos e 

obstáculos, e, por outro, qual é a exigência de conhecimento a ser produzido em função dos 

problemas encontrados na ação ou entre os atores da situação. 

 
1.4 Procedimentos Metodológicos da Pesquisa 

 
 

Inspiradas no método da Pesquisa-Ação, os procedimentos metodológicos respeitaram 

a participação coletiva, sendo que os instrumentos utilizados durante a pesquisa, como a 

observação e o questionário apareceram e deram sentido para ajudar a consolidar o processo 

de construção de novos conhecimentos. Esses instrumentos serviram para auxiliar na 

compreensão da realidade interligada à totalidade, pois “pretende uma visão que seja capaz de 

conectar dialeticamente um processo particular com outros processos e, enfim, coordená-lo 

com uma síntese explicativa cada vez mais ampla” (CURY, 1986, p.27). 

As etapas da pesquisa foram desenvolvidas em aproximação com a Pesquisa-Ação, 

por reunir as características que se encaixam nos propósitos deste trabalho. A primeira etapa 

da pesquisa foi à revisão de literatura realizada por meio do levantamento das produções 

existentes no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES); a segunda etapa foi a apresentação da pesquisa à Secretária 

Municipal de Educação; a terceira etapa foi um momento específico com os Presidentes dos 

Conselhos; a quarta etapa da pesquisa foram os diálogos coletivos ocorridos nos Encontros da 

Pesquisa-Ação e a quinta etapa se constituiu na participação da pesquisadora em reuniões 

ordinárias dos Conselhos de Educação. 

A primeira etapa da pesquisa, resultou na identificação das produções acadêmicas 

existentes no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, tendo como recorte temporal os anos 

de 2010 a 2017, com a finalidade de observar o tratamento dado ao nosso tema: a gestão 

democrática e a atuação dos Conselhos Municipais no âmbito dos sistemas municipais. 

A segunda etapa foi à apresentação da Pesquisa à Secretária Municipal de Educação 

(ANEXO B), seguida de diálogo com a Diretora do Departamento da Educação Básica e para 

a Diretora do Departamento de Acompanhamento à Gestão, para quem foi feita a 

apresentação da pesquisa, visando favorecer a compreensão sobre nosso objeto de pesquisa. 

Entendemos que para desenvolver uma pesquisa de campo, envolvendo os órgãos ligados ao 

Sistema Municipal de Ensino, necessita-se ter a anuência da Gestão Municipal da Educação. 



42 
 

 

 

 

 

Na mesma ocasião, também, nos ocupamos de agendar um momento específico com 

os Presidentes dos Conselhos (ANEXOS C, D, E), o que consideramos a terceira etapa da 

pesquisa. O objetivo foi socializar a intenção da pesquisa e perceber o interesse em participar 

do estudo em questão. Ficou evidente a sensibilização para a questão e a disposição em 

contribuir na pesquisa, uma vez que todos sinalizaram a necessidade de ação para intervir na 

atual situação educacional vivenciada no município: implementação de nova Proposta 

Político-Pedagógica
6
 para a Rede Municipal de Ensino de Itabuna “Pelo Direito de 

Aprender”, e a greve dos Docentes da Rede Municipal
7
, que, à época, já se aproximava dos 50 

dias. 

A partir desse contato inicial, com os presidentes dos conselhos, agendamos uma 

visita em cada conselho municipal, e tivemos um diálogo sobre a pesquisa com cada uma das 

três Secretarias Executivas dos referidos conselhos. A Lei Municipal nº 2.378, de 27 de 

janeiro de 2017, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município de  Itabuna, 

Órgãos da Administração Centralizada e Descentralizada, respalda que os três conselhos de 

educação, referidos neste estudo, tenham servidor (a) atuando na função de Secretário (a) 

Executivo (a). Assim, conforme o Art. 3º, a Secretaria da Educação integra o conjunto de 

Órgãos da Administração Centralizado, e o seu §2º define que os órgãos integrantes da 

Administração Centralizada, conforme o Anexo VIII denomina os cargos e a quantidade de 

vagas, bem como a simbologia para fins de pagamento de vencimentos e remuneração, e 

regulamenta: uma Secretária Executiva dos Conselhos Municipais da Área de Educação e 

Fórum Municipal de Educação: Secretária Executiva do Conselho Municipal de Educação de 

Itabuna (CME); Secretária Executiva do Conselho de Alimentação Escolar (CAE); Secretária 

Executiva do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Secretária Executiva do Fórum 

Municipal de Educação. 

Na oportunidade, apresentamos sucintamente a pesquisa às secretarias executivas dos 

três Conselhos de Educação, e passamos a conhecer um pouco o espaço de cada conselho, a 

periodicidade de reuniões, as representações, a estrutura das reuniões etc. Reunimos cópias de 

documentos, decretos, quadro de conselheiros e passamos a entender um pouco o 

funcionamento de cada órgão, deixando claro que as reuniões aconteceriam envolvendo a 

 
6 
Embora seja uma temática de total pertinência a atuação dos Conselhos Municipais, não cabe relatar e detalhar 

a proposta neste trabalho. 
7 
A greve dos Docentes da Rede Municipal de Ensino em Itabuna foi realizada no período de 03/09/2018 a 

14/11/2018. 
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representação dos três Conselhos Municipais, mediante agendamento e socialização com os 

demais conselheiros. 

Na Tabela 01, apresentamos os sujeitos participantes da 1ª etapa da pesquisa. 

 
 

Tabela 01– Participantes da 1ª Etapa da Pesquisa de Campo, 2018. 

Sujeitos Atuação no Sistema Mun. Ensino 

Secretária Municipal da Educação Junho 2018 

Diretora do Departamento de Acompanhamento à Gestão 2016 a 2018 

Diretora do Departamento de Educação Básica 2017 a 2018 

Presidente do Conselho Municipal de Educação 2017 a 2018 

Presidente do Conselho de Alimentação Escolar 2010 até o momento 

Presidente do Conselho do FUNDEB 2017 a 2018 

Secretária do Conselho Municipal de Educação - CME 1998 a 2018 

Secretária do Conselho de Alimentação Escolar - CAE 2015 a 2018 

Secretária do Conselho do FUNDEB 2016 a julho de 2018 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
 

A quarta etapa da pesquisa foi formada pelos diálogos ocorridos nos Encontros da 

Pesquisa-Ação, onde a reflexão e a ação sempre estiveram presentes e se constituíram na 

materialização da Pesquisa – Ação. Também foi aplicado um questionário (ANEXO F) com a 

finalidade de obter informações sobre cada um dos três conselhos de educação e compor um 

quadro diagnóstico referente aos Conselheiros de Educação integrantes da pesquisa. No 

Capitulo IV, apresentaremos de forma mais detalhada os encontros realizados e as respectivas 

análises fruto das reflexões coletivas. 

A quinta etapa da pesquisa constituiu na participação da pesquisadora nas reuniões 

ordinárias dos Conselhos Municipais, onde, além das observações realizadas, foi possível 

vivenciar o contexto de cada Conselho de Educação. 

No quadro 03 apresentamos a operacionalização da pesquisa e as ações desenvolvidas. 

 
 

Quadro 03 - Ações desenvolvidas durante as etapas da Pesquisa no município de Itabuna/Bahia, ano 
2018 – 2019 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

AÇÕES DA PESQUISA PERÍODO 
SUJEITOS 

ENVOLVIDOS 

1. Visita à Secretaria da Educação Outubro/2018 Pesquisadora e Equipe da 
Secretaria da Educação 

2. Reuniões com os Presidentes dos 
Conselhos de Educação 

Outubro/2018 
Pesquisadora e 
conselheiros Presidentes 

3. Visita aos Conselhos Municipais 
Outubro/2018 

Pesquisadora e Secretárias 
Executivas dos Conselhos 

4. Encontros da Pesquisa-Ação Novembro e dezembro/2018 Pesquisadoras e 
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DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

AÇÕES DA PESQUISA PERÍODO 
SUJEITOS 

ENVOLVIDOS 
 Maio, junho e julho/2019 Conselheiros de Educação 

5. Participação da Pesquisadora nas 

Reuniões Ordinárias dos Conselhos de 

Educação 

 

Abril, maio e julho/2019 

Pesquisadora e 

Conselheiros de Educação 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2019. 

 
 

1.5 Organização da Pesquisa – Ação com os Conselheiros de Educação de Itabuna/BA 

 
 

A organização da Pesquisa-Ação com os Conselheiros de Educação em Itabuna/BA  

foi desenvolvida sob a forma de encontros coletivos, aberto a todos os conselheiros 

municipais de educação, integrantes do CAE, do CME e do FUNDEB. Após o diálogo com os 

Conselheiros Presidentes, iniciou-se a operacionalização para a realização do primeiro 

Encontro. Mediante os Ofícios-Convite (ANEXO C, D e E) entregue pessoalmente aos 

Conselheiros Presidentes, todos, se encarregaram de reenviar por e-mail aos demais 

conselheiros, além de publicar no grupo do WhatsApp
8
 dos referidos CMEs. Contamos com o 

apoio das Secretárias Executivas de cada conselho, para que os conselheiros que não 

dispunham de e-mail, recebessem contato telefônico para tomar conhecimento dos encontros. 

Tendo em vista que a pesquisadora possui um envolvimento muito próximo ao público 

pesquisado, o contato foi fácil, muito embora a vigilância para o posicionamento enquanto 

pesquisadora era frequente, bem como a responsabilidade ética, inerente da pesquisa, pela 

característica da aproximação, demandou atenção e cuidado constante. 

Os encontros da pesquisa com os conselheiros de educação aconteceram, sob a forma 

de encontros coletivos, realizados entre os meses de novembro e dezembro/2018 e de maio a 

julho/2019. No contexto do trabalho junto aos conselheiros também foram utilizados slides, 

relatos orais, e anotações. Tudo sempre registrado em áudios, a partir do uso de celular, 

gravados com o consentimento dos participantes para possibilitar o resgate dos diálogos e 

relatos orais nos encontros. Conforme acordado desde o momento inicial, esclarecemos os 

objetivos e as responsabilidades que cada um assumiria diante das contribuições, para garantir 

a transparência e responsabilidade de nossos encontros. Posteriormente, os áudios eram 

transcritos, organizados em slides e apresentados no encontro seguinte, como instrumento 

para novas discussões analisados com/no grupo demonstrando a operacionalização dinâmica 

8 
O WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas trocadas via internet que possibilita a comunicação a 

partir do compartilhamento de mensagens de texto/voz, imagens, músicas e vídeos (LIMA, et al., 2018). 



45 
 

 

 

 

 

dos encontros e a fidedignidade com a qual trataríamos os conteúdos gravados, permitindo a 

sistematização dos dados com vistas aos objetivos propostos pela pesquisa. 

Visando garantir o anonimato dos participantes, optou-se por utilizar sigla através das 

letras maiúsculas “CM” que significa Conselheiro (a) Municipal, seguida de um número de 1 

a 12, que indica o número de participantes, , exemplo: CM1 a CM12, seguidos pela letra “E” 

que significa Encontro, tendo posterior um número que identifica o encontro onde a citação 

foi proferida, exemplo: CM1 E2, CM2 E3, etc. Dessa forma, os conselheiros estão 

representados por CM1, CM2, e sucessivamente, até CM12, seguidos da expressão E1 até E6, 

que representa o número do encontro. Dessa forma, usamos essa sigla para preservar a 

identidade de todos os participantes. 

Para o desenvolvimento dos encontros com os conselheiros de educação, enfrentamos 

alguns desafios no que tange a conciliar a agenda dos três conselhos e do grupo desta 

pesquisa, e o cotidiano de cada conselheiro, o que em alguns encontros justificava a (in) 

frequência nos encontros por parte de alguns conselheiros de educação. 

Os diálogos sempre aconteceram num clima de cordialidade, garantindo a cada 

membro do grupo, seu direito a voz, para colocar os problemas, apresentar explicações e 

sistematizar ações, assim, cada conselheiro passou a se sentir corresponsável da pesquisa, dos 

diálogos, e, portanto, das ações. 

Vale destacar, que durante o desenvolvimento dos encontros, novos acordos e 

negociações foram sendo construídos pelo grupo, em razão de que na Pesquisa-Ação não 

existe um planejamento determinado e inflexível, e é próprio da Pesquisa-Ação, o movimento 

que nos remete ao espiral. 

 
Quadro 04 – Informações sobre os Encontros desenvolvidos com os Conselheiros de Educação em 

Itabuna/Bahia, anos 2018 e 2019. 

Nº DATA FASE PESQUISADORES LOCAL 

1º 06/11 

2018 

Objeto dos 

Acordos 

Seis Conselheiros de Educação, 

três Secretárias Executivas, uma 

Auxiliar de Secretaria, uma 

representante da Secretária 
Municipal da Educação. 

Conselho de 

Alimentação Escolar 

2º 21/11 
2018 

Fase 

Exploratória 

Onze Conselheiros de Educação, 

uma Secretária Executiva, uma 
Auxiliar de Secretaria. 

Conselho de 

Alimentação Escolar 

3º 04/12 
2018 

Colocação dos 

Problemas 

Cinco Conselheiros de Educação, 

uma Técnica Pedagógica do CME 
e uma Secretária Executiva. 

Conselho Municipal 

de Educação de 
Itabuna 
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4º 27/05 

2019 
Delimitação 

dos Problemas 

Quatro Conselheiros de Educação, 

duas   Técnicas   Pedagógicas   do 
CME e uma Secretária Executiva. 

Conselho Municipal 

de Educação de 
Itabuna 

5º 19/06 
2019 

Sistematização 

das Ações 

Quatro Conselheiros de Educação, 

e uma Secretária Executiva. 

Conselho Municipal 

de Educação de 
Itabuna 

6º 18/07 

2019 
Divulgação 

Externa 

Seis Conselheiros de Educação, 

uma representante do Fórum 

Municipal de Educação, 

Professoras da Rede Estadual, 

membros do Centro de Formação 

e Tecnologia Municipal. 

Conselho  de 

Acompanhamento e 

Controle Social do 

Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de 

Valorização dos 

Profissionais da 

Educação/FUNDEB 
Fonte: Quadro organizado pela pesquisadora, 2019. 

 

1º Encontro: Objeto dos Acordos 

 
A finalidade principal desse primeiro encontro foi apresentar a pesquisa, seus 

objetivos, o desenho inicial do planejamento e, principalmente, ouvir o grupo de conselheiros, 

por ser essa a primeira vez que uma atividade em âmbito municipal objetivava integrar os 

conselheiros municipais ligados à educação, identificando suas expectativas e idealizando 

ação conjunta. 

O projeto de pesquisa foi apresentado e delineamos alguns critérios de participação. 

Thiollent (1985) identifica essa fase como Objeto dos Acordos, etapa marcada exatamente 

pelos compromissos que são firmados entre os participantes da pesquisa: interesse em integrar 

o grupo de trabalho para fazer a pesquisa acontecer; exposição sobre o método da Pesquisa- 

Ação; definição de turno e espaço para realização dos encontros, por conta das atividades dos 

conselheiros; periodicidade quinzenal para os encontros com duração de aproximadamente 1h 

até 1h30min. para cada encontro; encontros gravados em áudio e transcritos pela pesquisadora 

para apresentação, apreciação e análise dos sujeitos no encontro seguinte. 

O diálogo inicial teve como ponto de partida a apresentação de cada conselheiro, 

socializando sua experiência, partindo do lugar que ocupa e da sua percepção desse lugar, 

estabelecendo uma simbologia do conselho como construtor de ponte através da educação. 

A realização do primeiro encontro foi um momento marcante, com um misto de 

sensações: ansiedade, insegurança e de certa forma, nervosismo por estar diante do crivo dos 

demais integrantes da rede pública municipal, mas, por outro lado, percebendo a curiosidade, 

externada pelos conselheiros, que, quando apontavam uma questão, imediatamente já 
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indicavam ações para minimizá-la. Progressivamente, foi se estabelecendo uma relação de 

confiança coletiva, e a pesquisadora sempre apontava para os principais aspectos da Pesquisa- 

Ação: o diálogo, o conhecimento prévio dos sujeitos, o trabalho coletivo; o fato dos sujeitos 

serem conhecedores da realidade; a aproximação para conhecimento/reflexão/ação; a reflexão 

sobre os Planos de Ação dos Conselhos; proposição de ações conjuntas; a tomada de decisão 

no/pelo grupo; e a participação ativa dos sujeitos envolvidos no processo de pesquisa. 

Em seguida, solicitamos aos conselheiros que aceitaram participar da pesquisa que 

assinassem o TCLE (ANEXO A) e em seguida, o preenchimento do questionário 

semiestruturado com a finalidade de montar um quadro diagnóstico sobre os conselhos de 

educação em Itabuna. O Questionário (ANEXO F) foi elaborado levando em consideração 

uma combinação de temas, onde os sujeitos apresentaram suas ideias, forneceram 

informações e reflexões sobre as vivências da realidade dos conselhos de educação em 

Itabuna e um pouco de sua compreensão acerca da gestão democrática. O questionário 

composto de 20 questões abertas e fechadas foi organizado em quatro blocos temáticos, com 

questões relacionadas ao nosso objeto de pesquisa. No 1º bloco, estão dispostas as questões 

abertas relacionadas ao Perfil do conselheiro, processo de eleição ou indicação, tempo de 

mandato, critérios considerados, participação nas reuniões. No 2º bloco, as questões sobre 

Escolarização e Jornada de Trabalho dos conselheiros, identificando se desenvolve ou não 

atividade remunerada relacionada à educação e possíveis dificuldades que comprometem sua 

participação nas reuniões do órgão. O 3º bloco, Legislação Educacional, com apenas uma 

questão objetiva, apresenta uma parte significativa da legislação educacional, para assinalar 

aquelas que têm conhecimento, e o 4º bloco, Formação para Conselheiros, com questões 

relacionadas ao processo de formação para conselheiro, e plano de ação anual dos Conselhos, 

visando identificar como acontecem as formações para conselheiros, as temáticas que são 

estudadas em cada conselho municipal e os desafios e perspectivas encontradas no exercício 

da função de Conselheiro de Educação. 

Após todos os esclarecimentos e exigências éticas da pesquisa, deixando claro que a 

participação seria voluntária conforme estabelece o TCLE, os presentes foram informados que 

os dados coletados seriam utilizados para organizar e articular as discussões e diálogos 

posteriores com/no grupo, sendo que, a pesquisadora se comprometeu em entregar os 

resultados da pesquisa aos participantes, em momento oportuno, além de garantir que a 

identidades dos participantes, bem como quaisquer informações que possam propiciar a sua 

identificação, sejam preservadas e mantidas em sigilo. 
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2º Encontro: A Fase Exploratória 

A fase exploratória “consiste em descobrir o campo de pesquisa, os interessados e suas 

expectativas e estabelecer um diagnóstico da situação, dos problemas prioritários e de 

eventuais ações” (THIOLLENT, 1998, p.48). Diante dos acordos definidos pelo grupo no 

encontro anterior, e tendo em vista a presença de novos conselheiros que não se fizeram 

presentes no encontro anterior, foi necessário apresentar um roteiro metodológico para o 

desenvolvimento dos encontros coletivos constituídos de momentos distintos: os acordos, a 

fase exploratória, a delimitação do problema e os registros. O grupo elegeu o dia de terça-feira 

e o turno vespertino para realização das reuniões, sendo a cada 15 e/ou 20 dias, com duração 

em média de 1h20min/1h40min, e definiu o espaço de cada conselho municipal para sediar a 

realização dos encontros coletivos. 

A realização do segundo encontro suscitou a necessidade de uma breve reapresentação 

da pesquisa, expondo sobre o método da Pesquisa-Ação para melhor compreensão e interação 

entre os conselheiros participantes. 

A síntese do encontro anterior, fruto do momento da escuta, foi apresentada por meio 

da transcrição das falas dos conselheiros. Foi um momento muito rico, e emergiram várias 

questões vivenciadas no contexto dos Conselhos de Educação em Itabuna. Após esse 

momento e com os esclarecimentos de algumas dúvidas, apresentamos um fragmento do texto 

“Democracia e Participação”, publicado na Revista Pólis, para nortear nossa reflexão: 

Os Conselhos são canais efetivos de participação da sociedade civil, formas 

inovadoras de gestão pública que permitem o exercício de uma cidadania ativa, 

incorporando as forças vivas de uma comunidade à gestão de seus problemas e à 

implementação de políticas públicas que possam solucioná-los. A gestão 

participativa das políticas públicas é uma forma de aprofundar o processo de 

democratização, articulando esforços entre Estado e sociedade na gestão dos 

problemas de uma comunidade (CARVALHO; TEIXEIRA, 2000,sem paginação) 

 
Em seguida, propusemos uma apresentação por cada participante, evidenciando o 

Conselho que participa e a importância de suas ações para o Sistema Municipal de Ensino, 

visando à integração dos Conselheiros que não participaram do encontro anterior. Sugerimos 

que a análise da frase tivesse como ponto de partida a sua experiência no conselho. Diversos 

aspectos foram suscitados como sendo prioritários a uma atuação eficiente pelos conselheiros 

de educação, no sentido de se constituírem protagonistas de uma ação transformadora na 

educação municipal, partindo da possibilidade de reflexão – integração – ação que a pesquisa 

pretende proporcionar. 
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Durante cada encontro o grupo foi fazendo reflexões, definindo prioridades e 

estabelecendo ações, partindo sempre do indicativo de que “na pesquisa-ação, a concretização 

do tema e seu desdobramento em problemas a serem detalhadamente pesquisados são 

realizados a partir de um processo de discussão com os participantes” (THIOLLENT 1998, p. 

50-51). O grupo já compreendia a necessidade de ações a serem desenvolvidas nos demais 

encontros, sempre partindo das reflexões sobre o objeto de pesquisa. 

Finalizando, apresentamos o TCLE e o questionário aos novos integrantes do grupo e 

informamos que no próximo encontro apresentaríamos o diagnóstico, com base nas respostas 

dos questionários preenchidos nos encontros coletivos. 

 
3º Encontro: A Colocação dos Problemas 

 
 

Segundo Thiollent (1998), na Pesquisa-Ação a definição da situação-problema e seus 

desdobramentos não são de interesse exclusivo do pesquisador, logo sua escolha não acontece 

a priori. Certamente, as escolhas representam os interesses dos sujeitos implicados, 

reafirmando o fundamento da Pesquisa-Ação: o equacionamento de um problema por parte 

das pessoas ou grupos implicados na situação. É preciso dar atenção à colocação dos 

problemas a partir dos quais a pesquisa será desenvolvida, e nessa linha, Thiollent ratifica 

dizendo, 

O problema diz respeito à relação entre um elemento real e um elemento explicativo 

inadequado ou à relação entre dois elementos explicativos concorrentes do mesmo 

fato [...] e na pesquisa-ação trata-se de procurar soluções para se chegar a alcançar 

um objetivo ou realizar uma possível transformação dentro da situação observada 

(1998, p. 53). 

 

O terceiro encontro da pesquisa, conforme acordado anteriormente, coincidiu com 

outros eventos ligados a órgãos do SME, mesmo assim, os fatos não prejudicaram o 

andamento desse diálogo com os Conselheiros de Educação em Itabuna. Embora tenha 

contado com o número reduzido de conselheiros, foi um encontro produtivo, com a 

apresentação detalhada dos registros do segundo encontro, e em seguida o diagnóstico sobre 

os conselhos que nos trouxe um panorama da composição, dificuldades e desafios dos três 

Conselhos de Educação em Itabuna/BA. 

Os encontros dialogados confirmam as descrições de Thiollent (2011), quando relata 

que a finalidade do encontro consiste em examinar, discutir e tomar decisões acerca do 

processo de investigação. Segundo o autor, o momento do encontro centraliza todas as 

informações coletadas e discute as interpretações, possibilitando a delimitação do problema. 
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Ao traçar o perfil dos sujeitos entrevistados, consideramos os aspectos pessoais e 

profissionais contidos no roteiro da entrevista, especificamente sobre o conselho, segmento 

representado, duração do mandato, processo de eleição ou indicação, critérios considerados, 

reuniões realizadas, participação em outros conselhos e a relação estabelecida no que diz 

respeito ao tempo de atuação no conselho e à participação nas reuniões. 

A partir das informações levantadas com os 12 conselheiros, sobre o primeiro bloco de 

questões, obtivemos o seguinte resultado: Quanto ao sexo e titularidade: seis conselheiros são 

do sexo masculino e seis do sexo feminino, 10 conselheiros são titulares e dois são suplentes. 

Quanto ao tempo de atuação conselheiro: três conselheiros tem um ano, quatro conselheiros 

tem um ano e meio, três conselheiros têm três anos, e dois conselheiros tem oito anos. 

Referente ao processo de eleição e indicação, sete conselheiros foram eleitos entre 

seus pares e cinco 05 foram indicados respectivamente pelo Executivo Municipal, Secretaria 

da Educação, Presidência da Ordem dos Advogados da Bahia (OAB) Subseção Itabuna, 

Reitoria da Universidade Federal do Sul da Bahia e Presidência do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. 

Quando foram consultados sobre a atuação em outros Conselhos Municipais, 

obtivemos a seguinte resposta: dois conselheiros participaram do CME, dois participaram do 

CAE, um participou do Conselho de Saúde, um participou do Conselho Municipal do 

Desenvolvimento Rural Sustentável, um participou do Conselho da Fundação Marimbeta, um 

participou do Conselho de Desenvolvimento Urbano, um participou do Conselho Municipal 

da Criança e do Adolescente, um participou do Conselho Universitário, um participou do 

Conselho de Extensão na Universidade, quatro já participaram do Conselho Escolar e quatro 

conselheiros deixaram a questão sem responder. E sobre a quantidade de reuniões realizada 

em cada conselho, identificamos que o CAE já realizou oito reuniões, o CME 10 reuniões e o 

Conselho do FUNDEB quatro reuniões durante o ano de 2018. 

Quanto ao segundo bloco de questões, referente à escolarização e atividade 

profissional, o quadro 05 explicita o nível de escolarização. 
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Quadro 05 – Nível de Escolaridade dos Conselheiros de Educação de Itabuna-BA, 2018. 

 
Ensino Médio Ensino Superior Especialização 

03 09 06 

 

01 Técnico em 

Contabilidade 

01 Magistério 

01 não especificou 

Graduação 02 Gestão Escolar 

01 Gestão participativa 

01 Psicopedagogia Institucional 

01 Gestão do Trabalho Pedagógico 

01 Educação para as Relações Étnico Racial 

02 

 

01 Direito 

01 História. 

Doutorado 

01 Doutorado em Educação 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 

Quanto à atividade profissional, nove conselheiros são profissionais da educação (seis 

atuam na docência, dois são técnicos na Secretaria da Educação, e um, é técnico 

administrativo) e três não são profissionais da educação, e atuam como: agricultor familiar, 

comerciário e profissional liberal. 

O terceiro bloco de questões abordava sobre a Legislação Educacional. Destacamos 

uma parte significativa da legislação educacional pertinente aos três conselhos, e também 

legislação específica. Solicitamos que assinalassem aquelas em que o conselheiro tem 

conhecimento, e em seguida, descrevesse a finalidade de utilização da legislação, podendo 

assinalar várias opções. 

O Gráfico 01 representa o nível de conhecimento sobre a legislação educacional
9
 

representada pelo quantitativo dos conselheiros participantes da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 
As siglas que aparecem no Gráfico 01 referem-se às Leis, Resoluções, Planos, Programas, Diretrizes, Portarias 

e a Emenda Constitucional, que integram o bloco 3 – Legislação Educacional, no Diagnóstico sobre a atuação 

dos Colegiados Municipais de Educação em Itabuna – ANEXO F 
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Gráfico 01 – Os Conselheiros e a Legislação Educacional 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 

No último bloco de questões, relacionado à formação para conselheiro, identificamos 

que os momentos de estudo/formação acontecem em casa, em consultas, em estudos 

acadêmicos ou em cursos de aperfeiçoamento. Acontecem também, por meio da formação 

para conselheiros, em reuniões no CME, em encontros da União Nacional dos Conselheiros 

Municipais de Educação (UNCME) ou em seminários específicos. Diversos motivos 

justificaram a necessidade desses estudos, dentre eles: rotina de trabalho executada; 

desenvolvimento e atribuições no CAE; função técnica assumida na Secretaria da Educação; 

por interesse/exigência das atividades; para dar aula, formar e coordenar rodas de conversa; 

elaboração de pareceres no CME; sistematização de ações no exercício de atividades na 

Secretaria da Educação ou na Escola; necessidade de debater e opinar sobre os temas nas 

reuniões; conhecer por conta das demandas atuais; para fins institucionais e para obter suporte 

legal para as ações na Secretaria da Educação. 

Quanto ao processo de formação para conselheiros no âmbito de cada conselho 

municipal, os conselheiros do CAE responderam que a formação aconteceu através dos 

Centros  Colaboradores  em  Alimentação  e  Nutrição  do  Escolar (CECANES)
10

,  que é uma 

 

10 
Os Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição do Escolar (CECANES) são frutos de parceria feita 

entre o FNDE e universidades espalhadas pelo país, que têm como atribuição capacitar gestores, nutricionistas, 
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parceria do FNDE com Instituições Federais de Ensino Superior. Os conselheiros do CME 

afirmaram que o órgão tem um cronograma de atividades/ações e proposta de formação. 

Fazem um levantamento de temas, priorizando o maior número de interesse dos conselheiros, 

e depois é organizada a proposta de formação continuada com periodicidade anual. Já ocorreu 

com de momentos de estudos, trocas de ideias e debates. No Conselho do FUNDEB, a gestão 

atual, começou no segundo semestre de 2017 e até o momento ainda não ocorreu nenhum 

encontro formativo. Dentre as temáticas abordadas nas formações dos conselheiros, foram 

destacadas: Alimentação Escolar; O papel do Conselho/Conselheiros; Legislação e Normas 

do CME; Participação no Conselho, papéis e funções dos Conselhos de Educação; construção 

técnica de Parecer e ou Relatório, Regimento Interno do CME e estrutura do CME. 

A última questão apresentada versava sobre a qualidade da educação municipal e os 

desafios e perspectivas vivenciados pelos conselheiros municipais, no exercício de sua 

função. De posse das respostas dos participantes, separamos por conselho e organizamos um 

quadro para facilitar a compreensão das informações. Dessa maneira, o quadro 06 foi 

organizado para apresentar o que foi evidenciado pelos conselheiros de educação, 

participantes da pesquisa, em Itabuna, no que se refere aos principais desafios e perspectivas 

em 2018. 

 

 

 

Quadro 06 – Desafios e perspectivas apresentadas pelos Conselheiros de Educação participantes da 

pesquisa em Itabuna/BA – 2018. 
 

 
Conselheiros do CAE 

 

-Mais autonomia e credibilidade pela gestão pública 

Conselheiros do FUNDEB 
 

-Conhecer e compreender a ação do Conselho. 

-A expectativa é contribuir para aplicação transparente dos recursos para a educação. 
-Reunir todos os conselheiros. 

-Efetivar as ações do Conselho de acordo com as legislações que orientam o mesmo. 

 

conselheiros, agricultores familiares e outros atores envolvidos na execução do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE). Também realizam monitoramento e pesquisas sobre a execução do programa, de 

forma a aprimorar a gestão e os resultados do PNAE em todo o território brasileiro. Disponível em: 

https://www.fnde.gov.br/programas/pnae/pnae-eixos-de-atuacao/pnae-centros-colaboradores-e-uae. Acesso em: 

23 de jan.2019. 
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Conselheiros do CME 

 
-Dificuldades em alguns aspectos materiais (impressão). 

-O CME seja mais respeitado em suas decisões e os conselheiros em suas atividades. 

-Acompanhar e fiscalizar dentro dos aspectos pedagógicos estruturais e também humanos. 

-Na função fiscalizadora observando a educação e o ambiente adequado para os alunos e profissionais da 

área, como integrante da Comissão Permanente de Avaliação Escolar (COPAE). 

-Concretizar todas as metas e ações do Plano de Ação CME, envolvendo os conselheiros no planejamento 

anual para que possam dimensionar melhor o seu papel/papel do segmento no controle social.  

-Autonomia financeira do órgão e credibilidade em consulta prévia na tomada de decisões por parte do 

Sistema Municipal de Ensino ou, ou órgãos equivalentes. 

-Conciliar tempo de trabalho com os momentos de estudo. 

-Uma real execução das leis já existentes. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 
 

Os dados foram discutidos pelo grupo, e foi comum a necessidade de tornar público a 

função/atuação dos conselheiros de educação, até então, pouco conhecida pela sociedade civil 

em Itabuna, e com grande importância na política educacional. Também foi abordado o não 

cumprimento da responsabilidade pelo governo local, no que concerne a garantia das 

condições para o funcionamento adequado dos conselhos. Considerados órgãos tão 

necessários ao desenvolvimento de uma educação de qualidade, por vezes, conforme o grupo, 

limitados em suas ações pelo fato de não ter condições apropriadas para o desenvolvimento de 

suas funções. Todo o encontro girou em torno da reflexão acerca de qual movimento pode ser 

feito para qualificar a ação dos conselheiros de educação em Itabuna. 

O grupo elencou a necessidade de realização de uma audiência pública com todos os 

atores educacionais: conselheiros de educação, representantes do Ministério Público, 

representantes do Legislativo e todos aqueles que têm alguma imbricação com as questões 

apontadas. 

Nesse encontro foi possível listar os desafios elencados pelo grupo, oriundos das 

situações-limite anunciadas, que posteriormente serão apresentadas no capítulo que trata da 

análise dos dados. Entendendo que, as reflexões críticas desenvolvidas durante os encontros, 

demonstraram alguma mudança no que se refere à participação e conscientização, o que 

Vasquez (1968) denomina de “consciência prática”, por ser o surgimento de uma nova práxis 

capaz de criar alternativas e de transformar a realidade assumindo novas ações [...] a essa 
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consciência que se volta sobre si mesma, [...] podemos chamar de “consciência da práxis” 

(VASQUEZ, 1968, p.283-284). 

Notadamente, delimitamos problemas a serem discutidos nos encontros subsequentes e 

finalizamos o encontro com a possibilidade de realização do próximo no mês de 

janeiro/2019
11

, com data a ser definida e socializada entre os demais conselheiros. 

 

4º Encontro: A Delimitação dos Problemas 

 
Na visão de Thiollent, o planejamento na Pesquisa-Ação é muito flexível, e não segue 

fases ordenadas de forma rígida. Muito embora em todas as fases desta pesquisa, optamos 

pelo registro de cada encontro realizado, em áudios, fotos, anotações e, posteriormente, 

transcrições e preparação de slides, para, a partir de cada registro devidamente organizado, 

construir interpretações para dialogar no/com o grupo no encontro posterior. 

Nesse encontro algumas ausências foram registradas e justificadas. Isto posto, o 

trabalho foi conduzido a partir de uma retrospectiva dos três encontros anteriores, visando 

situar o objeto, objetivos e questão de pesquisa. Foram apontadas algumas questões 

estruturais, que impediram a realização do 4º encontro num momento anterior, citando 

particularmente a greve dos docentes da Rede Municipal de Ensino de Itabuna, ocasionando 

reposição de aulas até o início de março 2019; o período de férias dos docentes e discentes, 

ocorrido em abril de 2019, e finalizou abordando sobre a etapa da Qualificação da Pesquisa, 

em cumprimento ao calendário do Mestrado. 

Ao procurar entender os desafios elencados pelos conselheiros de educação, 

identificaram-se as categorias que emergiram diante das situações-limite anunciadas. E, como 

fruto das discussões anteriores, foram estabelecidas as ações a serem desenvolvidas no/para o 

grupo. 

Como resultado das situações evidenciadas, emergiram as seguintes categorias: 

Participação e Autonomia dos Conselhos, Formação para Conselheiros, e Representação dos 

Conselhos: “O olhar da comunidade”. Esse encontro objetivou a definição da ordem de 

prioridade para as ações que o grupo identificou como exequível para o momento. 

 

 

 

 

 

 
11 

Não ocorreu a realização do encontro no mês de janeiro, devido ao período de férias de alguns conselheiros e a 

impossibilidade da pesquisadora por conta da organização do Relatório de Qualificação. 
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Quadro 07 – Situações apresentadas pelos Conselheiros de Educação a partir dos diálogos coletivos 

em Itabuna/BA – 2019. 

 
CATEGORIAS DISCUSSÕES SITUAÇÕES 

 
 

PARTICIPAÇÃO E 

AUTONOMIA DOS 

CONSELHOS 

- Abertura para a criação dos 

Conselhos. 

-Importância das experiências de 

participação nos Conselhos. 

-Condições de funcionamento dos 

conselhos. 

Papel dos Conselhos e dos 

Conselheiros 

- Mobilização para participação 
- Questão financeira 

- Papel dos Conselhos 

- Vacância de Representações 

- Formação para Conselheiros 
- Estrutura e funcionamento dos 

Conselhos 

-Condições para participação 

(transporte e alimentação) 

 

FORMAÇÃO PARA 

CONSELHEIROS 

- Papel de cada segmento 
-Importância da representação dos 

Pais e Alunos 

-As mesmas pessoas lutando pela 

qualidade da educação 

-Papel dos Conselhos 

-Vacância de Representações 

-Necessidade de Formação para 

Conselheiros 

 

REPRESENTAÇÃO 

DOS CONSELHOS 

“O OLHAR DA 

COMUNIDADE” 

 

-Visibilidade dos Conselhos 
-Mobilização constante para sanar 

vacância 

 

-Formação em todos os 

Conselhos de Educação 

-Envolvimentos com outros 

órgãos municipais ligados á 
Educação 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 
A reflexão propositiva foi no sentido de que os conselheiros deliberassem sobre as 

ações, estabelecendo prioridade, e também sobre a necessidade de realização do(s) próximo(s) 

encontro(s), dando continuidade a pesquisa. Após um período de análise da situação, com 

foco nas ações sinalizadas anteriormente, houve um delineamento da situação atual dos 

conselhos de educação, visando à identificação de problemas comuns aos três conselhos, e o 

planejamento de ações, com base nos objetivos definidos, ou seja, realização de ação visando 

alterar ou transformar uma situação, como fruto da interação do grupo de trabalho. 

Esse momento foi muito enriquecedor, todos tiveram oportunidade de esclarecer seus 

pontos de vista, defender suas ideias e juntos deliberaram na definição das ações relacionadas 

ao princípio da gestão democrática, que acreditam ser necessárias neste contexto dos 

Conselhos de Educação em Itabuna. Os Conselheiros sinalizaram como importante buscar 

uma articulação junto a Secretaria da Educação, por meio da Assessoria dos Conselhos 

Escolares, para participar na atividade de mobilização na eleição dos Conselhos Escolares, 

informando aos candidatos ou representantes das escolas (diretor, presidente da comissão 



57 
 

 

 

 

 

eleitoral), a importância dos Conselhos Municipais na efetivação da gestão democrática, tendo 

em vista a Eleição dos Conselhos Escolares, agendada para o mês de junho/2019 e já iniciado 

nas escolas da Rede Municipal. Em seguida, apontaram a necessidade de formação para os 

conselheiros municipais integrantes dos três conselhos de educação, partindo do que é comum 

a todos os conselheiros e também das especificidades de cada colegiado, seguida de uma 

audiência com a Promotoria da Educação em Itabuna. E por último, a realização de um 

Seminário aberto à comunidade local e escolar, proporcionando visibilidade ao papel e 

atuação dos Conselhos de Educação em âmbito municipal. 

Dessa forma, o quadro 08 foi organizado para apresentar a ordem e o detalhamento 

das ações. 

Quadro 08 – Detalhamento das Ações produzido por meio dos diálogos coletivos com os 

Conselheiros de Educação em Itabuna/BA – 2019. 

 

AÇÕES DETALHAMENTO 

 

1. Atividade de mobilização na eleição dos 

Conselhos Escolares 

 

2. Formação para os conselheiros municipais. 

 

3. Audiência com a Promotoria da Educação 

em Itabuna. 

 

4. Seminário aberto à comunidade local e 

escolar 

 

1. Realizar ação mobilizadora em parceria com a 

Secretaria da Educação/Assessoria dos Conselhos 

escolares, objetivando contribuir no processo 

eleitoral para os Conselhos Escolares nas escolas da 

rede Municipal em Itabuna. 

2. Realizar encontros de Formação para os 

Conselheiros Municipais integrantes dos Conselhos 

de Educação em Itabuna. 

3. Realizar audiência com a Promotoria da 

Educação/Ministério Público de Itabuna para 

socializar as situações e demandas dos Conselhos 

de Educação em Itabuna. 

4. Realizar um Seminário entre os Conselhos de 

Educação e demais Conselhos da cidade, para dar 

publicidade à função e o papel dos conselhos no 

município. 
Fonte: Elaborado pelos participantes da pesquisa durante o 4º encontro em maio/2019. 

 

Nos minutos finais do encontro, a pesquisadora apresentou um pouco sobre os a 

conjuntura atual, trazendo o Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019, que trata da extinção e 

do estabelecimento de diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública 

federal. Como percebeu que ainda não era de conhecimento dos conselheiros e o horário 

estava avançado, se comprometeu a enviar para os Conselheiros Presidentes do CME, CAE, e 

FUNDEB, sinalizando a socialização entre os pares, principalmente, porque tratava de 

Conselhos que seriam extintos em âmbito nacional, e alguns deles também tem 

funcionamento em âmbito municipal. Em seguida, finalizou o encontro com agradecimentos 

pela participação de todos. 
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5º Encontro: A Sistematização das Ações 
 

O diálogo foi iniciado com a síntese das discussões do quarto encontro, destacando as 

ações que foram elencadas pelo grupo, mediante os principais problemas vivenciados nos 

Conselhos de Educação de Itabuna: Atividade de mobilização na eleição dos Conselhos 

Escolares; Formação para os Conselheiros de Educação; Audiência com a Promotoria da 

Educação em Itabuna e Seminário anual coletivo dos Conselhos Municipais aberto à 

comunidade local e escolar. 

O grupo avaliou suas potencialidades e fragilidades, buscando definir ações 

exequíveis, que se configurem como oportunidades para qualificar a ação dos conselheiros de 

educação. Partindo da análise do diagnóstico que evidenciou os desafios vivenciados nos 

conselhos, o grupo percebeu nesse movimento, que os desafios são de todos os conselhos, 

percebeu que todos os conselhos enfrentam dificuldades, e que juntos podem pensar e agir 

buscando melhorar a atuação dos conselheiros, até atingir de forma mais rápida, seus 

objetivos. 

Numa percepção crítica da situação dos conselhos em Itabuna, o grupo percebeu a 

invisibilidade dos conselhos de educação pela sociedade, e se posicionou por entender que 

juntos e agregando outras parcerias, podem modificar esse cenário local. 

Vale ressaltar, que conforme sugestão do grupo no quarto encontro, a pesquisadora 

manteve contato com a Secretaria da Educação/Assessoria dos Conselhos Escolares para ver a 

viabilidade de participação dos conselheiros de educação na atividade de mobilização para a 

eleição dos Conselhos Escolares. Assim, em contato com a Assessoria dos Conselhos 

Escolares, identificamos que não havia nenhuma ação coletiva organizada para o pleito 

eleitoral, e toda mobilização estava sob a responsabilidade das unidades escolares. Pela 

proximidade da eleição dos Conselhos Escolares, a ação foi inviabilizada, logo, a Formação 

para os Conselheiros de Educação, assume a primeira posição nas ações elencadas pelo grupo. 

Desse contexto, o grupo traçou um detalhamento das ações e a operacionalização para 

contribuir na formação dos conselheiros de educação. Houve um consenso no grupo sobre a 

importância da formação para os Conselheiros de Educação, incluindo os Conselheiros 

Escolares e todas as representações integrantes dos três conselhos. Nessa direção, o grupo fez 

a definição das temáticas para quatro Encontros de Formação dos Conselheiros de Educação, 

a partir dos diálogos e discussões que apontaram os desafios e perspectivas dos conselhos de 

educação nos encontros anteriores, originando o seguinte Plano de Ação: 
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Quadro 09 - Plano de Ação para os Conselhos de Educação de Itabuna. 

 
AÇÕES DETALHAMENTO OPERACIONALIZAÇÃO 

 

1- Formação 

para os 

Conselheiros de 

Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Audiência 

com a 

Promotoria da 

Educação em 

Itabuna. 

 

 

 

3- Seminário 

anual coletivo 

dos Conselhos 

Municipais. 

 

1-Realização de encontros de Formação 

para os Conselheiros integrantes dos 

Conselhos de Educação em Itabuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Realização de audiência com a 

Promotoria da Educação /Ministério 

Público de Itabuna para socializar as 

demandas dos Conselhos de Educação em 

Itabuna. 

 

 

 

3-Realizar um Seminário entre os 

Conselhos de Educação e demais 

Conselhos da cidade, visando publicidade 

as funções e competências dos conselhos 

no município. 

 

1- Temáticas para os Encontros de 

Formação dos Conselheiros de 

Educação: 

a) A Legislação Educacional 

b) A gestão da educação municipal. 

 Sistema de Ensino 

 Conselhos de Educação 

c) A organização dos Conselhos no 

município. 

 Função, competência e 

atuação dos Conselhos de 

Educação. 

d) Os Conselhos na gestão da 

Educação 

 CME, CAE e FUNDEB 

 Conselhos Escolares 

 
 

2- Apresentação de situações limite à 

Promotoria da Educação, visando o 

fortalecimento dos Conselhos de 

Educação por meio do 

compartilhamento de 

responsabilidades e parceria entre as 

instituições. 

 
 

3- Apresentação do resultado da 

pesquisa realizada com os Conselhos 

de Educação, bem como o panorama 

dos Conselhos no Sistema de Ensino 

em Itabuna. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos diálogos coletivos com os Conselheiros de Educação no 5º encontro em 

junho/2019. 

 

O Plano de Ação foi apresentado no último encontro de sistematização dos resultados 

da pesquisa, e foi estendido o convite à Secretaria Municipal de Educação, e demais órgãos 

do contexto educacional municipal. Como parte do encontro, o grupo iniciou a organização 

do próximo encontro, definindo a data de 18/07/2019 às 14h, para a realização da divulgação 

externa das ações da pesquisa, no Centro de Formação e Tecnologia Municipal (CFTM) – 

Casa do Educador. Discutiu-se também sobre pauta para o encontro, que ficou assim 

definida: apresentação da pesquisa; apresentação pelos representantes de cada Conselho de 

Educação e a exposição do Plano de Ação pelas pesquisadoras responsáveis pela pesquisa. 
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Os conselheiros sinalizaram a pertinência de distribuição de um folder aos participantes, 

contendo as informações básicas dos três conselhos de educação, permitindo que as 

informações fossem difundidas na sociedade. 

Mais uma vez, o grupo se colocou à disposição para continuidade da organização do 

último encontro, entendendo que essa ação poderia originar um espaço democrático capaz de 

agir em prol da politica educacional municipal. 

 

6º Encontro: A Divulgação Externa 

 

O sexto encontro com os Conselheiros de Educação foi realizado com a finalidade de 

divulgar as ações sistematizadas pelo grupo. Contamos com a participação de representantes 

da Secretaria Municipal de Educação, representantes dos Conselhos de Educação, 

representante do Fórum Municipal de Educação, as gestoras do Centro de Formação e 

Tecnologia Municipal, profissionais de outras redes de ensino, a pesquisadora e a orientadora 

deste trabalho Profa. Dra. Emília Peixoto Vieira. 

O objetivo deste encontro consistiu na sistematização dos resultados da pesquisa 

desenvolvida com o grupo de conselheiros de educação, bem como na apresentação e entrega 

do Plano de Ação, que visa o fortalecimento dos Conselhos de Educação em Itabuna/BA. 

A organização das atividades foi desenvolvida em dois momentos: inicialmente, a 

socialização dos principais resultados e análises da pesquisa-ação com os conselheiros de 

educação, e em seguida, a entrega do Plano de Ação sistematizado no grupo, composto das 

três ações e seu detalhamento, com objetivo de contribuir na qualificação dos conselheiros de 

educação e, consequentemente, na instauração da gestão democrática. 

Posteriormente, houve participação de todos os presentes, analisando os resultados dos 

diálogos no/com o grupo durante os encontros coletivos. As discussões pautaram-se nos 

seguintes questionamentos: A situação da educação e dos Conselhos em Itabuna/BA; Qual 

deve ser o perfil do (a) Conselheiro (a) de Educação e a importância desta Pesquisa para a 

integração e fortalecimento dos conselhos municipais com os conselhos escolares. A 

professora Emília Peixoto Vieira também contribuiu, demostrando sua satisfação em 

participar de um trabalho que traz a participação em sua essência, em um momento de 

instabilidade e perda de alguns direitos, e reafirmou que a participação e o controle social tem 

grande impacto sobre as políticas sociais, e se constitui num dos maiores desafios para a 
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efetivação da gestão democrática, cabendo aos conselhos de Itabuna, a organização para 

execução do plano de ação e avançar em prol da qualidade da educação. 

Em continuidade, a pesquisadora destacou que a CF/1988 e da LDB/1996 representam 

uma conquista que reflete os anseios por participação, e reafirmou o quanto a participação 

qualificada desenvolvida pelos conselheiros de educação, tanto no âmbito da escola, como no 

sistema de ensino, podem contribuir para a instauração e cumprimento do princípio da gestão 

democrática. Salientou positivamente a oportunidade que os conselheiros de educação 

tiveram, pela aproximação desenvolvida por meio desta pesquisa, evidenciando que as 

fragilidades podem ser minimizadas e os benefícios compartilhados entre os conselhos, uma 

vez que o objetivo maior é conhecer e intervir de forma consciente na politica educacional 

municipal. Os conselheiros interagiram, diversos desafios foram compartilhados e, por vezes, 

reafirmaram a relevância de participar de encontros dessa dimensão. Foi extremamente 

importante perceber o envolvimento do grupo e o destaque para a necessidade de conhecer a 

legislação educacional, compreender sua materialização no município e a importância dos 

órgãos de controle social no processo de implementação e o acompanhamento das políticas 

públicas voltadas para a educação, destacando dessa maneira, a necessidade de atuação 

coerente pelos conselheiros de educação, assumindo posições que realmente coadunem com 

os dispositivos legais. 

Por fim, a pesquisadora detalhou sobre as ações que integram o Plano de Ação 

(Apêndice A), e em seguida fez a entrega do material aos Conselheiros de Educação, 

enfatizando que muito embora, o tempo da pesquisa tenha se encerrado, por conta do 

cronograma do Mestrado Profissional em Educação, continuava à disposição para os trabalhos 

no/com o grupo, além de sugerir que o Plano de Ação entre na próxima pauta de reunião dos 

Conselhos, e que o folder com as informações dos Conselhos de Educação de Itabuna, seja 

reproduzido e publicizado com todas as escolas do Sistema Municipal de Ensino, 

proporcionando visibilidade aos órgãos. 
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CAPITULO II - ESTADO, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO 

 
 

Neste capítulo busca-se discutir a concepção de Estado e de Sociedade Civil e suas 

implicações na Educação, enfatizando que esta discussão precisa ser referenciada 

considerando a reestruturação do Estado, a partir dos anos de 1990. Este recorte, a década de 

1990, se justifica, pois muitas mudanças foram evidenciadas nesse período, como a 

introdução da reforma do Estado, com o impacto da globalização e as políticas neoliberais. 

Nesse contexto, as políticas públicas sociais e, dentre elas, a educação, sofreram 

consequências consideráveis como movimento de reorganização do Estado brasileiro. 

O cenário brasileiro da década de 1990 foi marcado pela diminuição do Estado nas 

questões sociais, e as empresas privadas e a sociedade civil passam a assumir mais 

responsabilidade no âmbito social. A ideologia neoliberal, utilizada como diretriz para o 

campo econômico e político de um novo modelo de Estado, objetiva a reestruturação do 

capital e da sociedade capitalista. A entrada do capital financeiro estrangeiro através do Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM), intensificaram as políticas 

neoliberais e, conforme estudos de diversos autores, em especial Mészáros (2005), essa 

relação estabelecida entre a crise do capitalismo e do Estado, perdas significativas foram 

identificadas nas áreas sociais, e no âmbito educacional, apontando para duas defesas que 

passaram a ser inseparáveis: a qualificação da mão de obra para atender as exigências e 

necessidades do capital; e a criação de métodos de controle político. 

Nessa ótica, sob o ideário neoliberal, atendendo as proposições, principalmente, dos 

organismos financeiros internacionais, inúmeras atividades a respeito da reorganização do 

Estado ocorreram no Brasil, as quais impactaram e ainda impactam diretamente as políticas 

nacionais. 

Vale ressaltar que no Brasil, a década de 1980 é marcada de uma história de luta e 

reinvindicações da sociedade civil organizada, após fim da ditadura militar, por presença do 

Estado na vida do cidadão brasileiro. Nesse contexto é aprovada a Constituição Federal 

Brasileira de 1988, e a educação passa a ser defendida como indispensável ao progresso do 

país. A educação começava a ser pensada como mecanismo para o processo de 

desenvolvimento do país, muito embora, as reformas educacionais foram resultantes das lutas 

de interesses entre esses organismos externos e internos, no embate dos conflitos de classe em 

favor do capital. 
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Desse modo, o contexto vivenciado a partir dos anos de 1990, pode ser analisado  

como um período onde o Estado transferiu responsabilidades e funções a novos atores sociais, 

novas representações e induziu novas concepções em torno do espaço público e do bem 

comum, visando com isso legitimar uma descentralização. Um exemplo claro foi à abertura 

para criação dos conselhos gestores, de caráter institucional, com função de ser instrumento 

de mediação nas relações da Sociedade com o Estado brasileiro. 

 
2.1 O Estado Ampliado e a Sociedade Civil na concepção de Gramsci 

 
 

O conceito de Estado se manifesta importante neste trabalho à medida que 

compreender a sua manifestação na sociedade capitalista ajude a desvelar sua essência, “a 

realidade é dizer a unidade do fenômeno e sua essência” (CURY, 1987, p.24). 

Visando entender como se organiza política, jurídica e ideologicamente a sociedade 

capitalista, Gramsci (1978), afirma que é preciso identificar o conceito de estado em seu 

“sentido estrito”. O Estado, como o conjunto dos órgãos por meio dos quais a classe 

dominante exerce a coerção sobre as pessoas e grupos que não concordam com a direção que 

ela procura impor à sociedade. “Estado = Sociedade Política + Sociedade Civil” (p.149). 

Considerando suas formulações, temos a explicação de sociedade politica e sociedade 

civil em Gramsci: 

 

Para ele, a superestrutura se compõe de duas instâncias, dialeticamente interligadas, 

mas que possuem suas especificidades. A sociedade política, ou Estado no sentido 

estrito, congrega o conjunto de atividades que dizem respeito à função de coerção ou 

domínio direto, enquanto a sociedade civil agrupa os organismos chamados 

“privados”, cuja função primordial é a persuasão (PARO, 2012, p. 110). 

. 
 

O Estado, no “sentido estrito”, conforme Paro (2012) esclarece a visão de Gramsci, 

“refere-se ao conjunto dos órgãos por meio dos quais a classe dominante exerce a coerção 

sobre as pessoas e grupos que não concordam com a direção que ela procura impor à 

sociedade” (PARO, 2012, p. 110). 

 
No âmbito da sociedade política, a classe no poder utiliza os mecanismos de coerção 

estatal (forças armadas, tribunais, legislação, polícia, etc.) para exercer “legalmente” 

seu domínio sobre os grupos sociais discordantes. Este “aparato de coerção estatal”, 

entretanto, além dessa função disciplinadora dos grupos que não concordam com os 

rumos impressos pela classe dominante, “é constituído para toda a sociedade, na 

previsão dos momentos de crise no comando e na direção, nos quais fracassa o 

consenso espontâneo” [...] e a sociedade civil, por meio dos mecanismos 

persuasórios inerentes aos meios de comunicação de massa, à escola, às associações 
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científicas e culturais em geral, às igrejas, aos sindicatos e às associações 

profissionais, aos partidos políticos, enfim, a todos aqueles organismos ditos 

“privados”, em virtude de sua autonomia em relação à função estritamente coercitiva 

da organização estatal (PARO, 2012, p.108). 

 

A sociedade política e a sociedade civil têm função e materialidade própria, mas se 

inter-relacionam permanentemente e tem uma função em comum: “conservar ou promover 

uma determinada base econômica de acordo com os interesses de uma classe social 

fundamental” (COUTINHO, 1980, p.52). 

Para Gramsci, a sociedade civil não é meramente um meio de se alcançar o Estado e 

um lugar exclusivo da burguesia (SEMERARO, 1999), mas é o espaço da luta das classes, 

que, na proporção em que os sujeitos organizados são capazes de aumentar sua capacidade 

política, se organizam e lutam constantemente para buscar sua hegemonia. Hegemonia essa, 

que deve ser entendida como exercício de poder e participação ativa das massas na gestão 

popular e democrática. 

A concepção de hegemonia na perspectiva de Gramsci representa respeito ao 

consenso, isto é, não à coerção, não é a dominação pelo poder econômico apenas (coerção da 

burguesia/dominante), mas sim, envolve a “dominação” social legitimada por meio de 

consensos. Assim, “toda relação de hegemonia é necessariamente uma relação pedagógica” 

(GRAMSCI, 2001, p. 399). 

Nesse sentido, Estado e Sociedade Civil são conceitos que se complementam, 

formando um todo denominado Estado Ampliado. O autor afirma que: 

O projeto de estudo que fiz sobre os intelectuais é muito amplo [...]. Este também 

leva a certas determinações do conceito de Estado, que, habitualmente é entendido 

como sociedade política (ou ditadura, ou aparelho coercitivo, para moldar a massa 

popular segundo o tipo de produção e a economia de um dado momento), e não 

como um equilíbrio da sociedade política com a sociedade civil (ou hegemonia de 

um grupo social sobre toda a sociedade nacional, exercida através das organizações 

ditas privadas, como a igreja, os sindicatos, as escolas etc.), e é especialmente na 

sociedade civil que operam os intelectuais (GRAMSCI, 2005: 458). 
 

A sociedade civil tem um importante papel ao exercer suas funções na estrutura do 

Estado. Assim, os Conselhos de Educação, na condição de órgãos de Estado, entendidos na 

concepção gramsciana como o espaço do Estado que é ocupado por representações de 

diferentes grupos da sociedade civil, que se organizam para deliberar sobre as questões 

ligadas à educação. Desse modo, em Gramsci vamos compreender o Estado Ampliado e essa 

concepção nos ajuda a refletir sobre a função dos Conselhos de Educação na dinâmica da 

sociedade. 
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Segundo Semeraro (1999) para compreender o conceito de Estado ampliado na 

perspectiva dialética gramsciana sobre Sociedade Civil (o social e o político) implica pensar a 

sua compreensão a partir do princípio da totalidade, ou seja, a relação estabelecida entre a 

estrutura e superestrutura. Do mesmo modo, torna-se imprescindível entender as categorias 

hegemonia, contradição e mediação, tendo em vista as relações contraditórias e complexas 

que há na Sociedade. 

Nesse contexto, considera-se relevante reportar a essas categorias de análise que 

deram suporte para compreensão do objeto pesquisado, permitindo um direcionamento 

durante o percurso da pesquisa e, posteriormente, análise dos dados. Destacamos também as 

categorias “Conselhos de Educação” e “Gestão Democrática”, pela relação direta com o 

objeto da pesquisa, orientando teoricamente todo o processo da pesquisa desde a coleta de 

dados, bem como a análise desenvolvida no capítulo dos diálogos e interpretações da 

realidade. 

 

2. 2 Os Conselhos de Educação 

 
 

A palavra Conselho por muitos pesquisadores é associada ao filósofo, professor e 

também atuante, conselheiro de educação Carlos R. J. Cury, que por seu conhecimento e 

experiência vem revelando os conselhos e conselheiros como democratizadores educacionais. 

Explicita o autor: 

Conselho vem do latim Consilium. Por sua vez, consilium provém do verbo 

consulo/consulere, significando tanto ouvir alguém quanto submeter algo a uma 

deliberação de alguém, após uma ponderação refletida, prudente e de bom-senso. 

Trata-se, pois, de um verbo cujos significados postulam a via de mão dupla: ouvir e 

ser ouvido. Obviamente a recíproca audição se compõe com o ver e ser visto e, 

assim sendo, quando um Conselho participa dos destinos de uma sociedade ou de 

partes destes, o próprio verbo consulere já contém um princípio de publicidade 

(CURY, 2000, p. 47). 

 

Para Cury (2006), a conceituação de Conselho de Educação: 

é antes de tudo, um órgão público voltado para garantir, na sua 

especificidade, um direito constitucional da cidadania. Eis porque um 

conselheiro, membro desse órgão, ingressa no âmbito de um interesse 

público cujo fundamento é o direito à educação das pessoas que buscam a 

educação escolar (2006, p.41). 

 

Muito embora com organização e funções distintas no sistema municipal de ensino, os 

Conselhos Municipais ligados à educação, apresentam características bem diferentes dos 
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conselhos operários
12

 citados por Gramsci, ainda assim, ambos, representem uma conquista  

da sociedade civil contra a dominação e a coerção do Estado. Dessa maneira, exercem papel 

de articulador e mediador das demandas educacionais junto aos gestores municipais, 

disputando seu espaço, marcando posição e buscando a garantia de direitos sociais e políticos, 

que atendam à demanda educacional em âmbito local, de uma educação com qualidade para 

todos. 

A luta constante por um plano político/ideológico para consolidar os Conselhos 

Municipais enquanto voz da sociedade revela a existência de uma “luta por posições”, e 

fazem com que os conselhos assumam posição de resistência constante pela educação, ou pelo 

menos deveriam e tem essa concepção em sua criação. 

A crescente participação da sociedade brasileira na gestão de políticas públicas 

ocorreu quase no final da década de 1980, viabilizando intervenção nos processos de tomada 

de decisão sobre os assuntos educacionais, por meio de leis, resoluções, planos, metas, 

financiamento, alimentação, transporte etc, por meio dos canais de participação 

institucionalizados como os comitês, as comissões e os conselhos organizados, a partir das 

políticas públicas instituídas, a exemplo: dos conselheiros municipais do CME, do CAE e do 

Conselho do FUNDEB, pela aproximação direta com a escola/sistema de ensino. 

Os Conselhos de Educação “como mecanismos de hegemonia”, que se traduzem na 

composição do Estado Ampliado, no qual a sociedade política e a sociedade civil, juntas e 

inseparáveis, permeiam essa esfera estatal para difundir ideologias (SEMERARO, 1999, p. 

70-75), enquanto arena política e de representações sociais, efetivam-se na abertura de 

espaços públicos de participação, que, potencialmente, favorecem a consolidação das bases da 

gestão democrática na educação. 

Independente do cenário de luta e resistência, os Conselhos Municipais, por meio da 

representatividade de diferentes segmentos da sociedade civil, têm um importante papel 

institucional junto aos governos: atuar na elaboração das políticas educacionais, no 

acompanhamento, no controle social, e na fiscalização, uma vez que a educação é um direito 

inalienável a todos. 

 

 
 

12
Os Conselhos são o organismo através dos quais o operário pode se elevar a condição de produtor, superando 

sua condição de mercadoria, e sua consequente submissão ao capital, na medida em que assume em suas próprias 

mãos o controle do processo produtivo, os conselhos são igualmente a base para a construção do novo Estado 

socialista, que Gramsci concebe como o resultado da articulação de vários conselhos similares num Conselho 

Executivo Central. (Gramsci; Bordiga, 1981, p. 67) Disponível em:< https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/>. 

Acesso em: 16 jan. 2019. 
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Todavia, em consonância com os estudos de Cury (2006), entendemos que um 

conselheiro municipal precisa ter postura de defensor da cidadania, logo seus estudos e 

investigações devem lhe conduzir a conhecimentos específicos e acumulativos para qualificar 

o exercício das atividades inerentes a sua função. O autor afirma que [...] a autoridade 

derivada que lhe é imanente pela função não pode ignorar o que o ordenamento jurídico 

dispõe e nem se contentar com um amadorismo ou certo diletantismo (CURY, 2006, p.42). 

Sob essa perspectiva Vieira (2016) ratifica: 
 

A interpretação da lei de forma que ela seja respeitada exige, portanto, que o 

conselheiro tenha conhecimento específico da função que ocupa, por isso precisa 

estudar e investigar o assunto. É necessário ter consciência de sua função e 

responsabilidade para conduzir os trabalhos no órgão. Portanto, ao conselheiro não 

cabe o improviso, o espontâneo, e sim exige profissionalismo que a função 

determina (p. 21-22). 

 

Torna-se necessário ainda ressaltar as funções dos conselhos enquanto 

democratizadores educacionais. Segundo Bordignon (2004), as principais são: deliberativa, 

consultiva, fiscal e mobilizadora. 

 
 A função deliberativa a é assim entendida quando a lei atribui ao conselho 

competência específica para decidir, em instância final, sobre determinadas 

questões. No caso, compete ao conselho deliberar e encaminhar ao Executivo, para 

que execute a ação por meio de ato administrativo. A definição de normas é função 

essencialmente deliberativa.

 A função consultiva tem um caráter de assessoramento e é exercida por meio 

de pareceres, aprovados pelo colegiado, respondendo a consultas do governo ou da 

sociedade, interpretando a legislação ou propondo medidas e normas para o 

aperfeiçoamento do ensino.

 A função fiscal ocorre quando o conselho é revestido de competência legal 

para fiscalizar o cumprimento de normas e a legalidade ou legitimidade de ações, 

aprová-las ou determinar providências para sua alteração.

 A função mobilizadora é a que situa o conselho em uma ação efetiva de 

mediação entre o governo e a sociedade, estimulando e desencadeando estratégias de 

participação e de efetivação do compromisso de todos com a promoção dos direitos 

educacionais da cidadania, ou seja: da qualidade da educação (, p.25-26).
 

Cury (2006) realça a função Normativa, configurando-a, como a mais nobre de todas 

as funções [...] é ela que dá a verdadeira distinção de um Conselho de Educação, [...] ela se dá 

por meio de Pareceres
13

 e Resoluções
14

 e, para tanto, ela deve ter provisão legal e sua 

 
13 

Um parecer é um ato enunciativo pelo qual um órgão emite um encaminhamento fundamentado sobre uma 

matéria de sua competência. Quando homologado por autoridade competente da administração pública ganha 

força vinculante (CURY, 2006, p.43). 
14 

A resolução é um ato normativo emanado de autoridade específica do poder executivo com competência em 

determinada matéria regulando-a com fundamento em lei. O Conselho Nacional de Educação, por lei, é um 

órgão com poderes específicos para expedir uma resolução (CURY, 2006, p.43). 
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intencionalidade é a de executar o ordenamento jurídico que lhe dá fundamento (CURY, 

2006, p.42). 

Nessa direção, Vieira (2016) esclarece a função normativa: [...] a ela cabe à 

interpretação da legislação em suas minúcias [...] É por meio dela que o conselheiro da 

educação interpreta a legislação definindo os parâmetros de atuação dos municípios para que 

se cumpra o preceito legal do direito à educação (, p.19). 

Os Conselhos Municipais ligados à educação terão a oportunidade de exercitar-se em 

suas competências em assuntos variados, 

[...] mas é, sobretudo, na consciência de guardião de direitos que o Conselho se 

articulará com as Secretarias de Educação, com os Conselhos Tutelares, com o 

Ministério Público e com outras instâncias de defesa dos direitos, além de seus 

homólogos municipais e estaduais e o Conselho Nacional de Educação (CURY, 

2006, p.65). 

 

Na condição de democratizadores educacionais, os conselheiros e conselheiras 

municipais, independente da natureza, finalidade e composição, devem compreender e agir 

conforme o cerne da gestão democrática: 

 
o espaço que se dá à autonomia e isso não está normatizado em leis. A legislação 

assegura uma gestão democrática, mas as pessoas, os gestores, precisam efetivá-la 

em suas ações, em permitir espaços de decisões coletivas, de gestões compartilhadas 

de atitudes descentralizadoras, essa efetivação legal se constrói na prática cotidiana 

em ações e relações democráticas (SILVA, 2014, p. 109). 

 
 

No contexto do estudo compreendemos ser importante a interlocução dos conselheiros 

municipais, articulando-se em rede no município, estabelecendo intercâmbio com outros 

conselhos regionais, firmando parcerias com as universidades e tendo acesso às promotorias 

para qualificar cada conselho municipal, fortalecendo e potencializando sua prática. 

A seguir, apresentamos o indicativo de algumas pesquisas acadêmicas sobre a 

temática, no recorte temporal relativo aos anos de 2010 a 2017, visando entender as relações 

de poder efetivamente horizontalizadas entre cidadãos e Estado, pela concretização da gestão 

democrática no âmbito dos municípios brasileiros. Refletindo acima de tudo que mesmo  

tendo uma delimitação do recorte temporal, se constituiu em uma busca exaustiva, e seu 

resultado não pode ser considerado como definitivo, porque, só utilizamos uma fonte 

bibliográfica, e segundo Gohn (2006), os conselhos, [...] por serem fenômenos recentes, 

pouco conhecemos ainda sobre a natureza de sua realidade operacional [...], o que não permite 

uma visão dos [...] impactos de suas ações sobre a sociedade e sobre o próprio Estado. 
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2.3 Os estudos e pesquisas acerca dos Conselhos de Educação 

 
Estudos relacionados à gestão democrática e as pesquisas envolvendo Conselhos 

Municipais vêm procurando evidenciar a importância da temática, delineando cada vez mais 

as experiências dos conselhos de educação nos vários municípios do Brasil, o que requer a 

necessidade de melhor compreender a natureza e o funcionamento desses conselhos. 

Conforme afirma Santos (2014), “uma vez inserido na estrutura do Estado, o conselho passa a 

ser entendido como órgão de Estado de articulação política entre representantes da sociedade 

civil organizada e sociedade política” (p. 89). 

Com a finalidade de analisar o tratamento dado ao assunto no campo da produção 

acadêmica, e para atender ao foco do nosso trabalho, analisar o papel e a atuação dos 

Conselheiros de Educação no âmbito da gestão democrática no sistema de ensino, realizamos 

uma revisão de literatura, por meio de pesquisa no Banco de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), nas produções 

realizadas entre 2010 a 2017, a respeito do papel e a atuação dos Conselhos Municipais de 

educação. 

Na busca, agrupamos o estudo dos três Conselhos distintos, o Conselho de 

Alimentação Escolar/CAE, o Conselho Municipal de Educação/CME e o Conselho FUNDEB, 

pois, como já mencionamos, possuem extrema interligação com a questão educacional. Ainda 

nesta etapa da pesquisa, realizamos estudos acerca dos Conselhos Municipais, partindo das 

contribuições, principalmente, de Bordignon (2009), Cury (2006), Cardozo (2017), Mendonça 

(2000) Sousa (2006), Guimarães (2007) e Santos (2017), além também de recorrermos às 

contribuições das legislações e publicações oficiais sobre os conselhos de educação no Brasil. 

Utilizando os descritores “gestão democrática” e “Conselhos Municipais”, a princípio, 

foram identificados 120.301 trabalhos. Partindo do objetivo proposto, estabelecemos alguns 

critérios para refinar a pesquisa, e realizamos uma nova busca. Continuamos com os 

descritores “gestão democrática” e “Conselhos Municipais”, e definimos a grande área, como 

sendo: ciências humanas, e as áreas de conhecimento e de avaliação, como sendo: educação. 

A partir de então, o número de trabalhos diminuiu bastante, especificando o quantitativo para 

6.680 trabalhos. Optamos por continuar selecionando apenas aqueles que contemplassem 

gestão democrática e a atuação dos Conselhos Municipais ligados à educação, e, escolhemos 
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o programa intitulado “Educação: História, Política e Sociedade”. Com esse critério, 

obtivemos um resultado composto de 120 trabalhos, sendo 86 dissertações e 34 teses. 

Para a análise dos 120 trabalhos, organizamos uma sistemática partindo da leitura dos 

títulos e dos resumos de cada trabalho selecionado, na tentativa de encontrar aqueles que mais 

se aproximassem do nosso objeto de estudo. A partir das leituras dos resumos, encontramos 

os objetivos de cada trabalho, as palavras-chave e algumas conclusões. No entanto, alguns 

resumos dos trabalhos, não faziam referência à metodologia nem ao método utilizado, o que 

indicava a necessidade de leitura de partes dos trabalhos para fazer a identificação. 

A partir dessa leitura, foram selecionados 22 trabalhos que mais se aproximam do 

nosso objeto, visando identificar a contribuição dos conselhos de educação na instauração da 

gestão democrática da educação, destacando a atuação dos órgãos de estado, ocupados pela 

sociedade civil. 

O estudo permitiu perceber a abrangência da temática referente à gestão democrática e 

desvelou o que relatam as produções acadêmicas acerca da Gestão Democrática enfatizando a 

relação/atuação entre os Conselhos Municipais no âmbito do Sistema Municipal de Ensino. 

Observou-se que há trabalhos enfatizando a gestão democrática em todas as regiões 

brasileiras, evidenciando a diversidade regional e, confirmando, o que já foi apontado por 

Souza e Vasconcelos (2006), em uma pesquisa realizada no período de 1996 a 2002, em torno 

do eixo temático “Política, Gestão e Financiamento de Sistemas Municipais Públicos de 

Educação no Brasil”, em que, segundo os autores, é recorrente nessas pesquisas a 

preocupação sobre a problemática da participação da sociedade local nos conselhos. Afirmam 

que é urgente a necessidade de se melhor compreender a natureza e o funcionamento desses 

Conselhos, tornando-os objetos de um universo quantitativo e qualitativamente mais amplo de 

investigações, visando, sobretudo, à intervenção social. 

Constatamos com o presente trabalho, que as pesquisas avançaram tanto em relação ao 

descritor “gestão democrática” quanto ao descritor “conselhos de educação”, mas 

considerando a análise da participação dos três conselhos de educação (CME, CAE E 

FUNDEB) no sistema municipal, nenhum trabalho foi encontrado. Apenas por esse motivo, já 

visualizamos a necessidade de mais pesquisas abordando a possibilidade de interação entre os 

órgãos nos sistemas municipais de ensino e, principalmente, para o cumprimento da gestão 

democrática. 

Assim, a partir da análise detalhada dos 22 trabalhos, identificamos 11 produções com 

interface entre gestão democrática e Conselhos Municipais. Realizamos um tratamento de 



71 
 

 

 

 

 

dados elegendo a exploração das informações de forma acumulativa, ou seja, a cada pesquisa 

investigada foram realizadas sínteses que orientavam nosso olhar para a compreensão dos 

aspectos que compõem a natureza da gestão democrática através da participação dos 

conselhos de educação. 

Observa-se, que o aumento no tratamento desta temática cresceu após os debates em 

torno das políticas públicas para a educação, iniciadas em maior proporção desde a 

Conferência Nacional de Educação (CONAE 2010), visando à implementação do Plano 

Nacional de Educação (PNE 2014), e com mobilizações nos municípios brasileiros em prol da 

educação pública de qualidade para todos. 

O quadro 10 apresenta as produções acadêmicas encontradas no Banco de Teses e 

Dissertações da CAPES, no período de 2010 a 2017. Dessa forma, verificou-se que não foi 

encontrada nenhuma produção na Região Norte, foram encontradas duas produções na Região 

Centro Oeste, duas na Região Sudeste, três produções na Região Nordeste, e a Região Sul, 

despontou com quatro produções. 

 

Quadro 10 - Produções Acadêmicas do Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, período de 2010 a 2017. 

ANO PRODUÇÕES REGIÃO ESTADO TIPO DE 
PRODUÇÃO 

ENFASE 

 
 

2010 

 
 

02 

 
 

Nordeste 

Bahia 

 
 

Paraíba 

Dissertação 

 
 

Dissertação 

Interação e articulação entre os 

órgãos do Sistema Municipal de 

Ensino. 

Funcionamento dos Conselhos 

Municipais de Educação. 

 
 

2013 

01 

 
 

01 

Centro 

Oeste 
 

Sul 

Mato 

Grosso 
 

Rio Grande 

do Sul 

Tese 

Dissertação 

Trajetória política e atuação dos 

Conselhos Municipais de 

Educação. 
 

Construção da gestão 

democrática na Rede Municipal 
de Ensino. 

 01 Sul Rio Grande 

do Sul 

Dissertação Implantação e fortalecimento dos 

Conselhos Municipais de 

Educação. 
 

Institucionalização dos 

Conselhos Municipais de 

Educação, das capitais 

brasileiras, especialmente, os da 

Região Centro Oeste. 

Gestão democrática: escolha de 

diretores. 

 

2014 

 

01 

 

Centro 

Oeste 

 

Goiás 

 

Tese 

  
01 

 
Sul 

 
Paraná 

 
Dissertação 

 01 Sudeste Espírito 
Santo 

Dissertação Conselho Municipal de Educação 
no Sistema Municipal de Ensino. 
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2016  

01 

 

Sul 

 

Rio Grande 

do Sul 

 

Dissertação 

 

Atuação dos Conselhos 

Municipais de Educação em 

relação ao FUNDEB. 

2017 01 

 
 

01 

Sudeste 

Nordeste 

São Paulo 

Maranhão 

Dissertação 

Dissertação 

A participação e a gestão 

democrática da escola pública. 
 

Implementação e gestão do 

Programa Municipal de 

Alimentação Escolar. 

Fonte: Banco de Teses CAPES (Acesso no período de agosto a dezembro de 2018) 

Nota: Dados elaborados pela pesquisadora, 2018. 

 
Em 2010, foram encontradas duas dissertações: a pesquisa de Furtado (2010) analisa 

como os órgãos que integram a educação do município de Barreiras-BA se articulam e 

interagem na perspectiva de organizar o sistema municipal. Fica evidente que não cabe apenas 

à instituição dos referidos órgãos colegiados (CME, CAE e FUNDEB) dentro do sistema, mas 

para o exercício de suas funções, é preciso garantir as condições necessárias ao seu 

funcionamento. Afirma ainda que, a tônica da organização sistêmica da educação local, será 

resultante dos encaminhamentos das forças políticas locais participantes desse processo, seu 

nível de articulação e interação (FURTADO, 2010, p.16). 

Em convergência, foi identificada a pesquisa de Moura (2010), que versa sobre 

“Democracia, Participação e Controle Social nos Conselhos Municipais de Educação” e 

analisa o funcionamento dos Conselhos Municipais de Educação, em 14 municípios da 

microrregião de Guarabira na Paraíba-CE. Apresenta o perfil dos Conselhos, a caracterização 

das condições formais e reais de funcionamento e, enfatizando, a participação e o controle 

social. Colocou em evidencia as principais dificuldades enfrentadas pelos conselheiros 

municipais, dentre elas: a falta de autonomia financeira; a falta de estrutura mínima para o 

funcionamento, aliada a falta de capacitação/formação específica para que os conselheiros 

compreendam as funções do conselho dentro do sistema municipal de ensino. Como resultado 

de sua pesquisa, aponta que os CMEs da microrregião de Guarabira (PB) não são espaços 

democraticamente construídos, com participação política e para o controle social (MOURA, 

2010, p.154). 

Nos anos de 2011, 2012 e 2015, conforme descrito no acima, não foram encontrados 

trabalhos que se aproximavam de nosso objeto de estudo. Em 2013, encontramos uma 

dissertação e uma tese. A Tese de Pasuch (2013), intitulada “Conselhos Municipais de 

Educação: Espaço Público Democratizador?” traz contribuições significativas ao permitir 
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compreender a existência destes Conselhos Municipais de Educação (CME) no processo de 

construção da Gestão Democrática da Educação Pública. Para evidenciar os Conselhos 

Municipais como órgãos de Estado e não de governo, trouxe a visão de Nogueira, quando 

explica que “O conselho não é um órgão de governo, que sofre uma ruptura a cada mudança 

governamental, e sim um órgão de Estado, que não apenas acompanha, mas avalia e defende 

posições na sociedade” (NOGUEIRA, 2010 apud PASUCH, 2013, p.119-120). 

O trabalho apresenta um histórico sobre os Conselhos Municipais de Educação no 

cenário nacional, buscando compreender o processo de constituição, a trajetória política e a 

atuação dos colegiados em Mato Grosso. Preocupou-se em evidenciar as fragilidades e 

possibilidades de atuação democratizante dos CMEs, com a intencionalidade de mostrar que 

os desafios são bem próximos, independente da distância e/ou características entre os 

municípios brasileiros. A autora constatou como fragilidades: a) a constituição dos CMEs, 

ainda vinculada à tradição cartorial e burocrática dos Conselhos Estaduais de Educação (CEE) 

e do Conselho Nacional de Educação (CNE); b) a dependência econômica do executivo, 

comprometendo-lhe a autonomia; c) a absorção da cultura política de centralização do poder e 

de distanciamento dos movimentos populares; d) a insuficiente articulação com outros órgãos 

colegiados e, ainda, o diminuto processo de formação de seus integrantes. E sinalizou 

possibilidades para uma atuação democratizante através dos CMEs: a) a crescente associação 

da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) às demais organizações 

nacionais; b) a presença ativa dos CME no processo de realização da Conferência Nacional de 

Educação (CONAE); c) o progressivo aumento dos sistemas municipais de ensino e dos 

CMEs e d) o permanente movimento por formação continuada para os conselheiros do CME. 

Pasuch (2013) conclui afirmando que os CME podem se constituir em um espaço de 

construção de uma nova cultura política, que conjugue os saberes acadêmicos, populares, 

técnicos e políticos e, que, em muito depende da sintonia de seus integrantes. 

Quanto à dissertação encontrada em 2013, conforme apontada no quadro, seu 

detalhamento será apresentado mais a frente, numa análise em conjunto com outras duas 

dissertações. 

Entrelaçamos duas produções acadêmicas com pesquisas que se aproximam, embora 

efetivadas em espaço temporal diferente: Silva (2014) e a de Fernandes (2016), analisam 

como atuam os Conselhos Municipais de Educação (CMEs), órgãos gestores de políticas 

educacionais nos Sistemas Municipais de Ensino. As autoras visaram compreender a 

constituição, as funções dos CMEs e como asseguraram legitimidade e democratização no 
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processo de sua implantação. Afirmam que os CMEs configuram-se como órgãos que 

galgaram os seus primeiros passos e, ainda enfrentam muitos desafios para sua real 

concretização. 

Suas pesquisas foram embasadas nas concepções de Cury (2006) e Bordignon (2009), 

quando afirmaram que os Conselhos Municipais são espaços de participação, antes de tudo, 

arenas públicas que se efetivam no plano coletivo, a partir da comunicação, do envolvimento 

e do diálogo. Segundo Fernandes (2016, p.80 e 81), esses colegiados, por serem espaços de 

deliberação plural, requerem maior aproximação da sociedade com a gestão dos recursos e 

serviços disponibilizados pelo Estado, o que segundo Bordignon, (2009 apud FERNANDES, 

2016), expõe que os conselhos invertem a tradicional postura da voz do governo falando à 

sociedade, passando a expressar a voz da sociedade falando ao governo. 

A Tese de Santos (2014), intitulada “Institucionalização dos Conselhos Municipais de 

Educação nas Capitais Brasileiras: a luta por uma nova hegemonia política” objetivou 

compreender o processo de institucionalização dos CMEs nas capitais brasileiras, 

identificando os conselhos de educação como palco de luta política e espaço de relações de 

força, em que a disputa entre um caráter burocrático e um democrático é constante e 

cotidiana. Fundamentado nas concepções de Gramsci, acerca do Estado Ampliado, Santos 

(2014) constatou que é exatamente nesse movimento contraditório entre uma atuação 

burocrática e/ou democrática, que está à possibilidade de os Conselhos Municipais de 

Educação avançarem constituindo novas relações entre sociedade civil e sociedade política,  

na tentativa de estabelecimento de um novo Estado e uma nova sociedade. 

Ainda com base no quadro, agrupamos três pesquisas acadêmicas, onde os autores 

Gallina (2013), Mello (2014) e Marcato (2017), trazem em suas dissertações, a ênfase dada a 

“participação”, como elemento fundamental no processo de construção da gestão  

democrática, como ápice no processo de escolha de diretores nas escolas municipais e como 

princípio da democracia. Segundo (Cury 2007 apud Gallina 2013) na perspectiva da Gestão 

Democrática o diálogo é imprescindível [...] é a própria capacidade de participar, sinal maior 

da democracia (CURY, 2007, p. 201). Gallina (2013) afirma que participação requer 

envolvimento onde o diálogo seja instrumento para emancipação 

Validando esse principio constitucional, Mello (2014.), afirma que “é pela ação do 

coletivo que se pode esperar por transformação desta sociedade”, por suas constatações, 

afirma ainda que há um longo caminho a percorrer, mas [...] “com a conscientização de 

cidadãos críticos que compreendam o seu valor nesta batalha, tantas conquistas teremos” (p. 
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130). A autora conclui sua pesquisa ratificando a importância da participação, e diz que [...] 

não se pode responsabilizar somente a educação pela transformação dessa realidade de 

desigualdades, porém há de se considerar que esta é um importante instrumento na formação 

de pessoas que poderão, [...] ousar participar para que se transforme a sociedade. (MELLO, 

2014, p.130). 

O estudo de Marcato (2017), objetiva construir uma articulação de conceitos oriundos 

da teoria politica e da educação, no que tange à participação como base da democracia, na 

sociedade, na escola e da gestão democrática. O autor concluiu que é possível vislumbrar a 

possibilidade de avançar em mecanismos de participação na gestão democrática na escola, 

afirma que “a participação é que proporcionará à administração escolar não ser uma mera 

maneira de controlar os trabalhadores e ser um meio, tal qual já definido, de se conquistar 

uma sociedade democrática, em que a prioridade seja o ser humano.”. 

Confirmando a ideia de participação já apresentada, entendemos que os processos de 

participação não dependem apenas da promulgação de leis e de abertura de espaços, mas sim 

do comprometimento da sociedade civil em atuar de forma consciente nas instâncias dentro da 

escola, no sistema de ensino e na sociedade de um modo geral. 

No tocante as produções acadêmicas, em 2016 foram encontradas duas dissertações. A 

pesquisa de Fernandes (2016), já comentada anteriormente e a de Tormes (2016). Tormes 

desenvolveu sua pesquisa analisando a atuação dos conselhos vinculados ao financiamento da 

educação básica municipal, percebendo a relação existente entre o CME e o FUNDEB. Ele 

examina a conjuntura dos Conselhos Municipais, as políticas públicas educacionais, 

especificamente, no que diz respeito às políticas de financiamento vinculadas ao FUNDEB, 

destacando que é praticamente inexistente. O autor apresenta alguns desafios a serem 

alcançados: infraestrutura necessária, respeito aos recursos humanos, tempo destinados aos 

conselheiros para atuação, e ainda [...] formação continuada relacionada ao FUNDEB, para 

que os conselheiros passem a atuar como fiscalizadores e propositores de políticas públicas 

educacionais e a utilizem como ferramenta para compreender as funções do colegiado e 

possam atuar de forma mais qualificada. (TORMES 2016, p, 111-112). 

E por fim, em 2017, encontramos duas dissertações, a de Marcato (2017), que já foi 

comentada anteriormente pela convergência com outros dois autores, e a de Carneiro (2017), 

que analisa o funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e a 

atuação dos conselheiros. A pesquisa enfatiza que tanto o PNAE, como o Programa Municipal 

de Alimentação Escolar (PMAE) instituído em São Luís (MA) necessitam de monitoramento 
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e avaliação sistemáticos pelos órgãos do Sistema Municipal de Ensino e demais órgãos do 

controle social. Analisa a participação social como ferramenta de gestão democrática, 

essencial para a concretização dos objetivos da alimentação escolar. E concluiu com a 

identificação de limites e desafios decorrentes da falta de condições estruturais, espaço físico 

inadequado, e de tempo disponível, por parte de alguns conselheiros, além da necessidade de 

uma maior aproximação com a Secretaria Municipal da Educação (SEMED), no sentido de 

busca de soluções para os problemas que afetam o funcionamento regular do Conselho de 

Alimentação Escolar. 

Muito embora os trabalhos encontrados no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, 

não apresentarem uma análise da Gestão Democrática a partir da interação entre os Conselhos 

ligados à Educação no âmbito do Sistema Municipal de Ensino, trouxeram significativas 

contribuições para subsidiar este objeto de estudo, e duas reflexões foram destacadas por sua 

relevância: I) os Conselhos Municipais não podem mais funcionar apenas como instâncias 

consultivas e opinativas, uma vez que são corresponsáveis pelas políticas educacionais 

desenvolvidas no município. (II) a articulação entre os conselhos ligados a educação pode ser 

um caminho que facilite o processo de formação de conselheiros, e impulsione a instauração 

da gestão democrática no âmbito municipal. 

A partir da análise das pesquisas acadêmicas no Banco de Teses e Dissertações da 

CAPES, os dados obtidos, sinalizam para uma participação qualificada e a interlocução entre 

as diversas representações que formam os Conselhos Municipais. Uma vez que são 

articuladores da política educacional, das questões ligadas ao financiamento da educação, do 

acompanhamento e controle social, são necessárias para instaurar uma democracia 

participativa que avance na consolidação da Gestão Democrática da Educação. 

 

 
2.4 A Gestão Democrática 

 
 

Inicialmente, antes de mencionar sobre a gestão democrática da educação, entendemos 

ser necessário fazer referência ao conceito de administração, em seu sentido geral, elaborado 

por Paro (2012), ao afirmar que, 

a administração é a utilização racional de recursos para a realização de fins 

determinados. Assim pensada, ela se configura, inicialmente, como uma atividade 

exclusivamente humana, já que somente o homem é capaz de estabelecer livremente 

objetivos a serem cumpridos [...] não apenas exclusiva, mas também necessária à 

vida do homem (p.. 25). 
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Para compreender essa concepção, faz-se necessário entender o significado de 

“utilização racional dos recursos”. Segundo Paro (2012), significa, 

Por um lado, que tais recursos sejam adequados ao fim a que se visa; por outro, que 

seu emprego se dê de forma econômica. Essas duas dimensões estão intimamente 

relacionadas. Adequação aos fins significa, primeiramente, que, dentre os meios 

disponíveis, há que selecionar aqueles que mais prestam à atividade ou atividades a 

serem desenvolvidas com vistas à realização de tais fins [...] a dimensão econômica, 

se faz presente à medida que o alcance dos objetivos se concretiza no menor tempo 

possível e com o dispêndio mínimo de recursos [...] Tem a ver, por um lado com as 

relações do homem com a natureza, por outro, com as relações dos homens entre si 

(p. 27). 

 

Essas duas dimensões são interdependentes, e a relação do homem com a natureza não 

acontece de forma imediata, mas mediando a relação, entre o homem e a matéria a que ele 

aplica seu trabalho (PARO, 2012, p. 27). “Ao relacionar-se com a natureza, o homem não o 

faz como indivíduo isolado, mas em contato permanente com outros homens. O relacionar-se 

dos homens entre si é condição essencial da existência humana”. 

Nessa direção, Hora (1994) afirma que, diversos teóricos da administração escolar 

buscaram fazer uso das teorias da administração de empresas para promover o funcionamento 

da organização escolar de acordo com as expectativas da sociedade. Como exemplo disso, 

Hora (1994) apresenta os argumentos de Ribeiro (1978), um dos primeiros teóricos da 

administração escolar brasileira, afirma que: 

A complexidade alcançada pela escola, exigindo-lhe cada vez mais unidade de 

objetivos e racionalização do seu funcionamento, levou-a a que ela se inspirasse nos 

estudos de Administração em que o Estado e as empresas privadas encontrassem 

elementos para renovar suas dificuldades decorrentes do progresso social. Sendo 

evidente a semelhança de fatores que criam a necessidade de estudos de 

administração pública ou privada, a escola teve apenas de adaptá-las à sua realidade. 

Assim, a Administração Escolar encontra seu último fundamento nos estudos gerais 

de Administração (HORA, 2007, p.35 apud RIBEIRO, 1978, p.59). 

 

Partindo dessa concepção, identificamos dois aspectos nesse processo administrativo: 

por um lado os teóricos da administração de empresas visando construir uma teoria 

que, fosse aplicável a administração de qualquer organização e, por outro lado, os 

teóricos da administração escolar, buscando validar suas proposições teóricas, em 

bases científicas, utilizando-se das teorias da administração de empresas e assim 

assegurar os mesmos padrões de eficiência e racionalização alcançados pelas 

empresas (RIBEIRO, (1978); ALONSO, 1978). 

 

Hora (2007, p. 37) ratifica que para a teoria da administração escolar assumir sua 

função crítica, é necessário retomar a especificidade da administração vinculada à natureza da 

educação, aplicando-lhe um sentido político à ação administrativa, de maneira que possa a 

superar o autoritarismo que vem marcando suas relações devido à ausência da participação 
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dos sujeitos educativos nas decisões de seus objetivos e de suas realizações. A esse respeito 

Paro (1996) reitera afirmando ser necessário que: 

Por isso, uma teoria e prática de Administração escolar que se preocupe com a 

superação da atual ordem autoritária na sociedade precisa propor como horizonte a 

organização da escola em bases democráticas. E para a Administração Escolar ser 

verdadeiramente democrática é preciso que todos os que estão direta ou 

indiretamente envolvidos no processo escolar possam participar das decisões que 

dizem respeito à organização e funcionamento da escola. Em termos práticos, isso 

implica que a forma de administrar deverá abandonar seu tradicional modelo de 

concentração de autoridade nas mãos de uma só pessoa, o diretor – que se constitui, 

assim, no responsável último por tudo o que acontece na unidade escolar -, 

evoluindo para formas coletivas que propiciem a distribuição da autoridade de 

maneira mais adequada a atingir os objetivos identificados com a transformação 

social (p. 160). 

 
 

A crítica que Paro (2012) apresenta sobre a Administração Escolar é que ela só pode 

se materializar pela oposição à administração escolar capitalista, que transforma o trabalho, de 

sentido da existência humana, em exploração da vida, colocando-a a serviço de uma 

determinada classe social – a classe dominante dos meios de produção. O autor nos esclarece 

afirmando, 

A possibilidade de uma administração democrática no sentido de sua articulação, na 

forma e no conteúdo, com os interesses da sociedade como um todo, tem a ver com 

os fins e a natureza da coisa administrada. No caso da Administração Escolar, sua 

especificidade deriva, pois: a) dos objetivos que se buscam alcançar com a escola; b) 

da natureza do processo que envolve essa busca. Esses dois aspectos não estão de 

modo nenhum desvinculados um do outro. A apropriação do saber e o 

desenvolvimento da consciência crítica, como objetivos da educação 

transformadora, determinam, a própria natureza peculiar do processo pedagógico 

escolar; ou seja, esse processo não constitui mera diferenciação do processo de 

produção material que tem lugar na empresa, mas deriva sua especificidade de 

objetivos (educacionais) peculiares, objetivos estes articulados com os interesses 

sociais mais amplos e que são, por isso, antagônicos aos objetivos de dominação 

subjacentes à atividade produtiva capitalista (PARO, 2012, p. 199). 

 

A luz desse entendimento, Paro (2012) sugere que será preciso pensar a racionalidade 

das ações humanas, colocando como "questão fundamental a busca de objetivos, que atendam 

aos interesses de toda a sociedade e não de grupos privilegiados" e nos afirma que “é preciso 

romper com o paradigma de dominação” [...] “e revê-los à luz do novo paradigma que só pode 

ser a escola democrática e comprometida com a transformação social.” (p. 200). 

Partindo das críticas à prática de administração escolar baseado no enfoque 

tecnocrático, basicamente nos anos de 1980, principiou a perder força o emprego da gestão 

e/ou administração como sinônimo de práticas tecnicistas, e começa a aparecer na literatura o 

conceito de gestão escolar com caráter de essência política e de preocupação com o 
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pedagógico, que dão base ao conceito de gestão da educação, gestão educacional ou gestão 

escolar. 

Conforme Bordignon; Gracindo (2006), a análise da gestão da educação, independente 

de ser desenvolvida na escola ou no sistema municipal de ensino, implica refletir sobre as 

políticas de educação. Elas estão entrelaçadas, “na medida em que a gestão transforma metas 

e objetivos educacionais em ações, dando concretude às direções traçadas pelas políticas”. Os 

autores conceituam gestão da educação como o processo político-administrativo 

contextualizado, por meio do qual a prática social da educação é organizada, orientada e 

viabilizada (BORDIGNON; GRACINDO, 2006, p. 147). 

Coadunando com esse pensamento Hora (2007), contribui dizendo que “são variadas 

as instituições sociais que contribuem para o alargamento da consciência do pensar, do saber e 

do fazer coletivos”. A autora destaca a escola por ser, “um espaço privilegiado de 

desenvolvimento da educação sistematizada, reconhecida na sociedade globalizada de 

economia centrada no conhecimento com significativo valor estratégico para o crescimento 

social e como importante fator para a qualidade de vida das pessoas” (HORA, 2007, p. 39). 

A autora afirma que a finalidade da educação escolar na sociedade contemporânea, 

através das propostas e práticas de universalização da escola, que se ocupa da ação de 

“realizar a formação de sujeitos para a vida social”. Nessa direção, a autora, apresenta três 

campos que permeiam a formação do sujeito: 

O primeiro - o campo da cultura – compreensão e absorção, pelo cidadão, dos 

valores que compõem as expectativas da sociedade e que compreende tudo aquilo 

que podemos chamar de visão do mundo, possibilitar-lhe a compreensão da 

realidade social. O segundo – à formação do educando para vida política, para a vida 

de cidadão, que significa o desenvolvimento da capacidade plena para participar do 

processo decisório da direção da sociedade. É a dimensão da participação política, 

que implica em direitos e deveres de cidadania. E o terceiro – a formação para o 

trabalho, sem torná-la como principal, fundamental e única na educação (HORA, 

2007, p. 40). 

 

Essas formulações nos permitem compreender a função da escola na sociedade atual, e 

o papel da gestão escolar frente aos desafios pela transformação social por meio da educação. 

Como afirma Paro (2012), nessa ótica [...] o papel da gestão escolar tem muita 

relevância, independente das condições, reafirma: 

é preciso, pois, partir da atual maneira em que está o trabalho organizado na escola, 

para propor e implementar novas formas de administração que sejam não apenas 

mais democráticas, mas também mais eficazes na busca dos objetivos educacionais 

[...] um processo de mudança só se inicia com medidas no âmbito da prática, que 

levem a romper com as condições presentes [...] elas têm de começar por 

desenvolver-se, oferecendo condições para que as pessoas possam realmente 

participar do processo e leva-lo adiante (p. 216-217). 
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Nessa direção, entendemos a necessidade da gestão escolar criar, de fato, condições 

concretas que levem todos que formam a escola, a participar do destino, não só da escola ou 

do sistema, mas no âmbito social, econômico e cultural, explicitando o papel que a escola 

exerce na sociedade. 

Convêm mencionar a forma de conceituar gestão escolar apresentado por Luck (2011), 

quando dispõe: 

É vê-la como um processo de mobilização da competência e da energia de pessoas 

coletivamente organizadas para que, por sua participação ativa e competente, 

promovam a realização, o mais plenamente possível, dos objetivos de sua unidade 

de trabalho, no caso, os objetivos educacionais [...] é a maximização dos processos 

sociais como força e ímpeto para a promoção de mudanças, já pressupõe, em si, a 

idéia de participação, isto é, do trabalho associado e cooperativo de pessoas na 

análise de situações, na tomada de decisões sobre seu encaminhamento e na ação 

sobre elas, em conjunto, a partir de objetivos organizacionais entendidos e abraçados 

por todos (p.21). 

 

Assim, nessa reflexão sobre a efetiva participação nos rumos da escola, é necessário 

ampliar os espaços de participação e debates, para que o fazer democrático no interior da 

escola, preserve as diferenças de interesses, oportunize condições concretas de participação 

autônoma, numa horizontalidade das relações de força entre os sujeitos, como nos sinaliza 

(HORA, 2007, p. 31-32). 

O pensamento das duas autoras Hora (2007) e Luck (2011), converge quando 

destacam que a democratização efetiva da educação não é promovida apenas pela 

democratização da gestão da educação, nem pela legislação educacional vigente, mas 

concentra-se no alto nível de qualidade do processo educacional e do ambiente educacional, 

se constituindo no cerne dessa democratização. Luck (2011) ratifica que “todos os que 

buscam a educação, desenvolvam os conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessárias 

para que possam participar de modo efetivo, e consciente da construção do tecido da 

sociedade, com qualidade de vida e desenvolvendo condições para o exercício da cidadania” 

(p.26-27). 

Cury (2002) enfatiza que os debates acerca da gestão democrática ganham força no 

Brasil por volta dos anos de 1980, a partir dos movimentos sociais em favor da educação 

pública, logo após o país sair do regime ditatorial. Em meados dos anos de 1980 e início de 

1990, ocorre o fortalecimento dos movimentos de educadores em defesa da educação e a 

perspectiva da gestão democrática ganha notoriedade e reconhecimento nas bases legais, 

como na Constituição Federal/CF de 1988, na LDB, Lei nº 9.394/1996 e no PNE 2001. 
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Para Libâneo (2001), por conta do movimento em prol da democratização dos 

processos educacionais, resultou o princípio da “gestão democrática do ensino público, na 

forma da lei” (BRASIL, 1988, Art. 206, Inciso VI), embora, nesse dispositivo posto na 

Constituição Federal, a gestão democrática, seja posta de maneira vaga. A partir desse 

instrumento legal surgiram novos documentos legais e neles, a regulamentação e defesa da 

gestão democrática da educação. Como exemplo, na LDB de 1996, “gestão democrática do 

ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino” (BRASIL, 1996, 

Art. 3º, Inciso VIII, p. 7), além do Art. 14 da LDB que, também, versa sobre a gestão 

democrática, preconizando a valorização da participação coletiva (comunidade escolar, 

conselhos educacionais, pais e mestres) nos processos decisórios da educação sendo um 

princípio básico na perspectiva democrática. 

A gestão democrática na educação inclui, necessariamente, a participação da 

comunidade no processo educacional, sem o que seria muito mais um  arranjo 

interno dos componentes da escola que atenderiam a interesses que certamente não 

estariam consentâneos com as expectativas comunitárias. (HORA, 2009, p. 120). 

 

De acordo com a citação da autora, para que as expectativas comunitárias sejam 

incluídas no processo educacional à participação da comunidade deve ser considerada. Pelo 

pensamento gramsciano, nesse processo de envolvimento e participação dos sujeitos (todos da 

comunidade escolar), eles aprendem por meio dinâmica da tomada de decisões, do ato de 

fazer escolhas e, consequentemente, esse aspecto modificam os indivíduos, que por sua vez, 

modificam outros. 

No contexto das bases legais, no âmbito dos documentos legisladores, a partir da 

Constituição Federal de 1988, da LDB de 1996, a gestão democrática, também, aparece no 

PNE, promulgado pela Lei, nº 10.172/2001, com validade de um período de 10 anos (decênio, 

2001-2010). A gestão democrática aparece evidenciada por estabelecer que haja “participação 

dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação 

das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes” (BRASIL, 2001). 

A gestão democrática da educação, segundo Cury (2005, p. 14), ao fazer a genealogia 

do conceito, nos sinaliza para que possamos apreender a gestão democrática como fenômeno. 

Ele acentua que a palavra gestão tem sua raiz etimológica no prefixo “ger” cujo significado é 

“fazer brotar, germinar, fazer nascer”. Ao destacar que da mesma raiz originam-se “genitora, 

genitor”, acentua que a raiz, ela própria, é portadora de uma dimensão diferenciada da gestão 

“como um frio comando, ordem autoritária ou tecnocrática”, como tradicionalmente tem sido 

apreendida. Nas palavras de Cury, 



82 
 

 

 

 
 

A gestão implica um ou mais interlocutores com os quais se dialoga pela arte de 

interrogar e pela paciência em buscar respostas que possam auxiliar no governo da 

educação, segundo a justiça. Nesta perspectiva, a gestão implica o diálogo como 

forma superior de encontro das pessoas e solução dos conflitos (2005, p. 14) 

Cury (2007) enfatiza como imprescindível na perspectiva da gestão, um dos princípios 

fundamentais da democracia, a participação. Afirma o autor que “é a própria capacidade de 

participar, sinal maior de democracia” (2007, p. 201). Portanto, participação não significa 

apenas a presença na condição de mero espectador, mas, requer o envolvimento participativo, 

em que o diálogo seja instrumento necessário para a emancipação dos sujeitos envolvidos. 

Ressalta o autor, os princípios necessários à concepção de gestão democrática da educação, 

A gestão democrática da educação é ao mesmo tempo, por injunção da nossa 

Constituição (Art.37) (Brasil, 1988): transparência e impessoalidade, autonomia e 

participação, liderança e trabalho coletivo, representatividade e competência. 

Voltada para um processo de decisão baseado na participação e na deliberação 

pública, a gestão democrática expressa um anseio de crescimento dos indivíduos 

como cidadãos e do crescimento da sociedade enquanto sociedade democrática 

(BRASIL, 1988). 
 

A efetivação da gestão democrática da educação é um processo gradativo, que não tem 

fim em si mesmo, mas se constitui em um importante instrumento de transformação com 

objetivos claros, que possam coadunar com a construção de uma sociedade mais humanizada, 

conforme reflete Ferreira (2000, p, 167): 

A gestão democrática da educação é, hoje, um valor já consagrado no Brasil e no 

mundo, embora ainda não totalmente compreendido e incorporado a pratica social e 

à prática educacional brasileira e mundial. É indubitável sua importância como um 

recurso de participação humana e de formação para a cidadania. É indubitável sua 

necessidade para a construção mais justa, humana e igualitária. É indubitável sua 

importância como fonte de humanização 
 

A compreensão do importante papel social da educação para além das instituições 

escolares é destacada por Peroni (2012), quando reforça a existência de instrumentos inseridos 

no contexto atual, para avançar na democratização da sociedade brasileira: 

A gestão democrática é parte do projeto de construção da democratização da 

sociedade brasileira. Nesse sentido, a construção do projeto político pedagógico, a 

participação em conselhos, à eleição para diretores, a autonomia financeira, são 

processos pedagógicos de aprendizagem da democracia, tanto para a comunidade 

escolar, quanto para a comunidade em geral, porque a participação, depois de muitos 

e muitos anos de ditadura, é um longo processo de construção (PERONI, 2012, s/p). 
 

Para a democratização da educação, é preciso compreendemos que alguns instrumentos 

precisam estar organizados e em pleno funcionamento. E, sinalizando que utilizamos do 

conceito de Sistema, apresentado por Bordignon (2009): 

Sistema compreende um conjunto de elementos ideais e ou concretos, que mantém 

relação entre si formando uma estrutura. Elementos, partes estruturadas em relação 

interdependente, formando um todo dotado de certo grau de harmonia e autonomia e 

voltado para uma finalidade (p. 25). 



83 
 

 

 

 

 

Entendemos como fundamental buscarmos ampliar o processo de democratização em 

todas as esferas educacionais, tendo em vista que a gestão democrática é um processo que 

exige investimento no âmbito da Escola e o no âmbito do Sistema. E, nesse sentido, os 

Conselhos Escolares e Municipais, podem contribuir para a sua materialização. Seguindo esta 

linha de raciocínio, algumas instituições são consideradas caminhos em favor da 

democratização. Mas, é preciso além de instituir, aperfeiçoar as condições de funcionamento. 

Destacam-se nessa direção, as Assembleias da Comunidade Escolar, onde toda comunidade 

escolar possa participar na definição das ações da escola e tenha um momento de avaliação x 

reflexão e de definição/tomada de decisões quanto aos rumos de atuação da instituição; o 

pleno funcionamento do Conselho Escolar, como órgão responsável pela gestão escolar, pelo 

estudo e planejamento, debate e deliberação, acompanhamento, controle e avaliação das 

principais ações do dia a dia da escola, tanto no campo pedagógico, como no administrativo e 

no financeiro; as eleições para gestores escolares, fundamentais para o processo de 

rotatividade dos quadros dirigentes escolares, e a participação e o acompanhamento sobre o 

orçamento público, que impactam sobre as políticas sociais, e se constituem, talvez, um dos 

maiores desafios para a efetivação da gestão democrática no âmbito municipal. 

Nessa lógica, pensar e fazer educação de qualidade numa perspectiva de 

democratização pode ser o importante papel e atuação dos Conselhos Municipais de 

Educação, como instrumentos essenciais na democratização da educação. Estes Conselhos 

podem, na defesa da educação de qualidade para todos, desempenhar papel decisório no 

âmbito do sistema ou mesmo, na escola, devido a sua composição que amplia a participação 

dos segmentos da sociedade civil, descentralizando as decisões, e se configurando como 

espaços de autonomia na sociedade. 

A gestão democrática na educação conforme discutimos até aqui, pode se efetivar por 

meio da junção de mecanismos legais e institucionais, com práticas cotidianas que visem à 

participação de diferentes sujeitos, seja em nível dos sistemas ou das unidades de ensino, com 

“processos de planejamento, tomadas de decisões e avaliações inerentes à organização e 

funcionamento desses espaços”, o que inclui conhecimento sobre os processos educacionais, 

comprometimento, ética, e muita perseverança, resultado de anos da “luta histórica em favor 

da democratização da sociedade e, especificamente, da educação, enquanto ação estratégica 

na disputa de transformação da sociedade” (MEDEIROS, 2003, p. 1). 
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CAPITULO III - OS CONSELHOS MUNICIPAIS COMO ESPAÇOS DE 

PARTICIPAÇÃO, PODER E CIDADANIA 

 
A atual Constituição Federal, conhecida como a Constituição Cidadã, foi promulgada 

em 05 de outubro de 1988, pelo então Presidente José Sarney. Pouco mais de duas décadas 

depois da ditadura civil-militar, a nação brasileira conquistou uma Constituição que ampliava 

direitos, assegurava liberdade de pensamento e oportunizava à criação de mecanismos que 

pudessem coibir abusos de poder do Estado. Esse documento representava o fruto de 20 

meses de trabalho, que contou com a participação de 559 parlamentares, sendo 72 senadores e 

487 deputados federais, que ajudaram a escrever essa parte significativa da História do Brasil, 

com a participação efetiva da sociedade (BRASIL, 2018). Transcorridos exatamente 30 anos 

desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, que traz um capítulo específico 

destinado à educação, pode-se verificar que a educação nacional segue com muitos desafios. 

Depois de muitas disputas, em 2014, foi aprovado o PNE, instituído através da Lei nº 

13.005/2014 para o período de 2014 - 2024. Gradativamente o cenário educacional brasileiro 

vem se configurando e avançando, marcado por lutas políticas e grandes influências de 

organismos internacionais nas políticas públicas educacionais. Com a sanção do PNE 2014- 

2024, com suas metas e estratégias, a noção de participação tem relevância e acentua-se a 

necessidade de se concretizar a construção histórica da gestão democrática no país, através do 

exercício de seu papel na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas de 

educação em cada um dos 5.570 municípios. 

O PNE 2014, em seu artigo 2º, inciso VI e, especificadamente, na meta 19, que dispõe 

sobre a importância dada à gestão democrática na educação pública, mencionada por meio das 

suas diretrizes e condições para sua efetivação. 

Meta 19: Assegurar condições, no prazo de 2 anos, para a efetivação da Gestão 

Democrática da Educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a 

consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo 

recursos e apoio técnico da União para tanto (BRASIL, 2014). 
 

No documento Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de Educação, elaborado 

pelo Ministério da Educação em 2014, consta o que deve ser feito e as estratégias para a 

execução da meta 19. Segue, parte do documento divulgado pelo referido ministério, para 

melhor análise: 

 
A gestão democrática da educação nas instituições educativas e nos sistemas de 

ensino é um dos princípios constitucionais garantidos ao ensino público, segundo o 
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Art. 206 da Constituição Federal de1988. Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394/1996), confirmando esse princípio e 

reconhecendo a organização federativa, no caso da educação básica, repassou aos 

sistemas de ensino a definição de normas de gestão democrática, explicitando dois 

outros princípios a serem considerados: a participação dos profissionais da educação 

na elaboração do projeto político-pedagógico da escola e a participação das 

comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

A gestão democrática da educação envolve, portanto, a garantia de marcos legais, 

por meio da regulamentação desse princípio constitucional em leis específicas, pelos 

entes federativos (o que é reforçado pelo PNE), e a efetivação de mecanismos 

concretos que garantam a participação de pais, estudantes, funcionários, professores, 

bem como da comunidade local, na discussão, elaboração e implementação de 

planos de educação, de planos e projetos político-pedagógicos das unidades 

educacionais, assim como no exercício e efetivação da autonomia dessas instituições 

em articulação com os sistemas de ensino. 

Nessa direção, o PNE ratifica os preceitos constitucionais e estabelece a gestão 

democrática da educação como uma das diretrizes para a educação nacional. Assim, 

a gestão democrática, entendida como espaço de construção coletiva e deliberação, 

deve ser assumida como dinâmica que favorece a melhoria da qualidade da  

educação e de aprimoramento das políticas educacionais, como políticas de Estado, 

articuladas com as diretrizes nacionais em todos os níveis, etapas e modalidades da 

educação. 

A gestão democrática da educação deve ser capaz de envolver os sistemas e as 

instituições educativas e de considerar os níveis de ensino, as etapas e as 

modalidades, bem como as instâncias e mecanismos de participação coletiva. Para 

tanto, exige a definição de conceitos como autonomia, democratização, 

descentralização, qualidade e propriamente a participação, conceitos esses que 

devem ser debatidos coletivamente para aprofundar a compreensão e gerar maior 

legitimidade e concretude no cotidiano. 

A gestão democrática da educação não se constitui em um fim em si mesma, mas  

em importante princípio que contribui para o aprendizado e o efetivo exercício da 

participação coletiva nas questões atinentes à organização e à gestão da educação 

nacional. 

 

Notadamente, a meta 19 e suas estratégias, trazem explícitos os fundamentos 

democráticos, relacionados à educação e a gestão democrática previstos na Constituição 

Federal de 1988 e na LDBEN de 1996. Para a consecução desta meta e de suas estratégias, 

faz-se necessário aperfeiçoar as formas de participação incluindo todos os representantes da 

comunidade escolar e também membros da comunidade local, garantindo a efetivação dos 

processos de autonomia pedagógica, administrativa e financeira, que se constituem elos para a 

instauração da gestão democrática. 

Segundo o Observatório do Plano Nacional de Educação
15

 (OPNE), a meta 19, seja 

talvez a meta que gere mais dificuldade para ser acompanhada por dados estatísticos. 

 

15 
O Observatório do PNE (OPNE) é uma plataforma online gratuita coordenada pelo movimento Todos Pela 

Educação que tem como objetivo monitorar os indicadores referentes a cada uma das 20 metas estabelecidas  

pelo Plano Nacional de Educação 2014-2024, e suas respectivas estratégias. Disponível em: 

<http://www.observatoriodopne.org.br/> Acesso em: 21 nov.2018. 
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Embora a gestão democrática da Educação esteja amparada na legislação 

educacional, sua efetivação em cada uma das redes públicas de ensino é ainda um 

imenso desafio para o País. Nesse caso, por meio de indicadores auxiliares, o 

Observatório procura dar conta do cenário de condições que se apresenta para essa 

efetivação. É possível acompanhar, por exemplo, o número de municípios onde 

estão constituídos conselhos municipais de Educação ou conselhos de administração 

das verbas da Educação. Por meio das informações coletadas via questionários da 

Prova Brasil, é possível mensurar a existência dos conselhos escolares. Os dados 

também informam a quantidade de reuniões realizadas, a composição dos conselhos 

e as formas de elaboração dos projetos político-pedagógicos das escolas. Porém, a 

legislação é pouco regulamentar em relação ao funcionamento desses colegiados. 

Por fim, as estatísticas também revelam as formas de acesso aos cargos de direção 

escolar. Disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br/> Acesso em: 21 

nov. 2018. 

 
 

Fica evidente, que muito embora existam mecanismos que possam quantificar a 

existência dos conselhos de educação nos municípios, e dos conselhos escolares nas escolas, 

ainda não existe um indicador capaz de mensurar o funcionamento destas instâncias de 

participação, respeitando as múltiplas diferenças entre os municípios brasileiros. 

A meta 19 propõe o repasse de transferências voluntárias da União para os entes 

federados, com legislação específica que regulamente a gestão democrática; programas de 

apoio e formação aos Conselheiros do FUNDEB, da alimentação escolar e outros 

representantes educacionais, garantindo recursos financeiros, espaço físico adequado, 

equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, para o bom desempenho de 

suas funções; Fóruns Permanentes de Educação; constituição e fortalecimento de Grêmios 

Estudantis; constituição e fortalecimento de conselhos escolares e Conselhos Municipais de 

Educação; estímulo à participação dos profissionais da educação, pais e alunos na formulação 

do projeto político pedagógico, planos de gestão escolar; favorecer processos de autonomia 

pedagógica, administrativa e financeira nos estabelecimentos de ensino e desenvolver 

programas de formação de diretores e gestores escolares (BRASIL, 2014). Assim, nesses 

termos, para essa operacionalização, é necessária a articulação do regime de colaboração, 

estabelecendo instâncias permanentes de negociação e cooperação, entre entes federados 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e entre os Estados e seus respectivos 

municípios (BRASIL, 2014). 

Nesse sentido, no âmbito dos sistemas municipais de ensino, os Conselhos de 

Educação devem ocupar o seu espaço de participação e efetivação de uma gestão  

democrática. Segundo Valle (2015), na condição de órgão de gestão democrática, 
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exercer o papel de articulador e de mediador das questões educacionais juntos aos 

gestores do poder público municipal, [...] como órgão consultivo, analisar e avaliar 

programas educacionais e experiências pedagógicas renovadoras do poder executivo 

e das escolas [...] e sua ação fiscalizadora se concentrar no acompanhamento da 

transferência e controle da aplicação dos recursos financeiros para a educação no 

município e no cumprimento dos objetivos e metas do Plano Municipal de 

Educação. (VALLE, 2015, p. 91) 

 

Partindo dessa premissa, Monlevade (2005, p. 25) se referindo ao Conselho Municipal 

de Educação, afirma que são órgãos considerados “o coração da gestão democrática da 

educação e do futuro do Município”, logo “precisa ser constituído de representações que 

abranjam os vários setores e as diversas comunidades, não somente da educação escolar, 

como trabalhadores da educação, de pais, de funcionários e de alunos”. 

Desde a Constituição Federal de 1988 (CF/88), espera-se que a população ocupe seu 

lugar no processo de formulação e acompanhamento das políticas públicas. Especificamente 

no âmbito da educação, como apresenta o Artigo 206 Inciso VI, a “gestão democrática do 

ensino” como um princípio, acrescido da expressão “na forma da lei”, evidencia que todo 

indivíduo tem o direito de participar ativamente do processo de formulação, monitoramento e 

avaliação das políticas públicas de seu município, pois a participação popular é um dos 

critérios para medir a qualidade da democracia encontrada em cada sociedade. 

Dessa forma, há um fortalecimento da autonomia dos municípios, proporcionando 

mudanças no modo de pensar e agir dos cidadãos, na política educacional do seu Município. 

Nesta direção, os conselhos exercem o papel de “ponte” fazendo a ligação entre os anseios da 

população e a gestão municipal, cooperando desde a definição ao processo de monitoramento 

e avaliação das políticas públicas. 

Neste trabalho, consideramos os Conselhos Municipais como instâncias de 

participação, poder e exercício de cidadania. Configuram-se como importantes instrumentos 

para o reordenamento das políticas públicas, e constituem-se como mediadores entre a 

população e o Governo local, com o objetivo de contribuir na realização de diagnósticos 

acerca da situação educacional, formulação das políticas, elaboração de proposições, 

denunciando questões que afetam o interesse público das políticas, procurando romper com a 

distância entre o Estado e a sociedade. 

Segundo Marques e Souza (2008), esses conselhos possuem atribuições relevantes, 

são instâncias de negociação, de pactuação e de compartilhamento de responsabilidades entre 

o Estado e diversos grupos sociais, ocupam-se na regulamentação de ações, e, ainda, na 
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viabilização da transparência da gestão pública, servindo de instrumento mediador entre o 

Estado e sociedade. 

Esse exercício de mediação ao longo de mais de três décadas de aplicação da 

Constituição Federal, sinaliza que é preciso acreditar e agir, contribuindo para a premissa que 

diz: 

[...] A atuação dos cidadãos conduzirá a uma democracia plena, pois cidadania e 

democracia são complementares, é difícil imaginar uma sem a outra. O 

desenvolvimento social permitirá acelerar o processo de democratização da 

cidadania, e consequentemente, o crescimento da gestão democrática (VALLE, 

2015, p. 88-89). 

Quando se pensa em Conselho Municipal, especificamente o de Educação, vem à 

memória a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME). É a entidade 

representativa dos Conselhos Municipais de Educação, criada em 1992, e organizada em 

todos os estados brasileiros. Tem por finalidade incentivar e orientar a criação dos sistemas de 

ensino com seus órgãos colegiados. Centraliza sua atuação nos princípios da universalização 

do direito à educação, na gestão democrática da política educacional e na inclusão social. 

A UNCME mantém parceria com diversos órgãos do controle social em nível 

nacional, e em especial aqui na Bahia, mantém intercâmbio entre os Conselhos dos diversos 

municípios e desenvolvendo juntamente com o Ministério Público, o Projeto Saber Melhor, 

que tem como objetivo fortalecer os Conselhos Municipais de Educação em todo o Estado. O 

Ministério Público do Estado da Bahia e a UNCME realizam em todos os Territórios de 

Identidade, ações que contemplam desde palestras, seminários e cursos de capacitação para 

conselheiros, agentes educacionais e a comunidade, além da realização de visitas aos 

Conselhos Municipais de Educação e outros. 

A cada ano a UNCME realiza um encontro com os conselheiros de Educação. Em 

novembro de 2018, reuniram-se em Londrina - Paraná, no XXVIII Encontro Nacional, com a 

participação de conselheiros municipais de educação dos 26 estados do Brasil, convidados e 

profissionais da educação, onde reafirmaram o compromisso com o fortalecimento dos 

Conselhos Municipais de Educação e Sistemas de Ensino, com a garantia do direito à 

educação de qualidade social para todos, o que implica em desafios importantes quanto à 

defesa da gestão democrática, da participação social nos diversos espaços educacionais, do 

financiamento permanente, específico e progressivo para o atendimento equitativo aos 

municípios, da valorização e qualificação dos/as profissionais da educação e demais agendas 

educacionais. 
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Diante das suas finalidades estatutárias, a UNCME reafirma e define através da “Carta 

de Londrina – 2018”, sete compromissos dos conselheiros com a educação, dentre os quais 

destacamos o segundo, relacionado exclusivamente à Gestão Democrática e Participação 

Social. 

 
Defender e incentivar a Gestão Democrática como um componente indissociável do 

próprio projeto de sociedade e do exercício da cidadania plena, assegurando a 

eleição de gestores, a criação e atuação dos conselhos escolares, a efetivação dos 

grêmios estudantis, o repasse e gerenciamento de recursos financeiros para as 

escolas e a existência dos fóruns e a participação dos Conselhos nestes (UNCME, 

2018). 

 

Na sequência, voltando-se para o âmbito municipal, apresentamos um pouco do 

movimento de instituição e o contexto dos Conselhos de Educação de Itabuna, partindo da sua 

composição à atuação no Sistema Municipal de Ensino de Itabuna. 

 
3.1. O Panorama dos Conselhos de Educação em Itabuna/Bahia 

 
O Município de Itabuna, pessoa jurídica de direito público interno é unidade territorial 

que integra a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, dotada  

de autonomia política, administrativa, financeira, e legislativa nos termos assegurados pela 

Constituição Federal de 1988, pela Constituição do Estado da Bahia de 1989 e pela Lei 

Orgânica Municipal de Itabuna (LOMI), Nº 1.748/1997. O Município de Itabuna, como 

unidade federativa autônoma, integrando a divisão territorial do Estado da Bahia, conforme o 

Art. 6º da LOMI apresenta os objetivos fundamentais: 

 
I - assegurar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento local e regional; 

III - contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional; 

IV - promover erradicação das pobrezas e da marginalização, reduzindo as 

desigualdades sociais nas áreas urbana e rural; 

V - promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação; 

VI - assegurar o pleno exercício dos direitos de cidadania, promovendo a dignidade 

da pessoa humana; 

VII - promover a defesa e preservação do meio ambiente como bem de uso c 

comum do povo e essencial à vida humana; 

VIII - assegurar aos habitantes do município a prestação e fruição de todos os 

serviços públicos básicos, na circunscrição administrativa em que residam, sejam 

executados indireta ou diretamente pelo Poder Público; 

IX - assegurar os direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a segurança, a 

previdência Este texto não substitui o original. social, a proteção à maternidade e à 

infância e a assistência aos desamparados; 

X - promover, através de seus órgãos de poder, condições dignas de existência de 

sua população, fundamentando a administração municipal em obediência aos 
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princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e descentralização 

administrativa, assegurando a participação popular em todas as decisões de governo; 

XI - promover a soberania popular, que será exercida pelo sufrágio universal e pelo 

voto direto e secreto, com valor igual para todos e mediante a plebiscito, referendo, 

voto, pela iniciativa popular no processo legislativo, pela participação popular nas 

decisões e pela fiscalização sobre os atos e contas da administração municipal; 

XII - zelar pela observância das Constituições Federal e Estadual e das leis federais 

e estaduais aplicáveis ao Município; 

XIII - assegurar e promover o pluralismo político. (ITABUNA, 1997 LOMI, Art.6.) 

 

Na LOMI, Sessão II – Educação, em seu artigo 243, define como será desenvolvido o 

processo educacional no município de Itabuna e apresenta os quatro princípios basilares para 

esse desenvolvimento. 

 
Art.243- O Município promoverá, prioritariamente, a educação pré-escolar e o 

ensino do primeiro grau (sic), bem como o ensino do segundo grau (sic) com a 

colocação da sociedade e cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania, e sua qualificação para o trabalho, atendendo os seguintes princípios: 

I - a educação é um direito de todos e dever do Estado nos seus diversos níveis, 

cabendo ao Poder Público Estadual e Federal, assegurar vagas suficientes para 

atender toda a demanda de creches, pré-escolas ou educação infantil e de 1º grau 

(sic) e em complementação aos poderes público Estadual e Federal, o 2º grau (sic) 

diurno e noturno; 

II - o ensino no Município, pautado nas idéias de liberdade, solidariedade e 

igualdade social, tem como objetivo o desenvolvimento unilateral do homem que, o 

domínio do conhecimento cientifico e respeitando a natureza, seja capaz de atuar no 

processo de transformação da natureza e da sociedade; 

III - o ensino no Município tem como base o conhecimento e processo científico 

universal, que assegurará uma educação pluralista e oferecerá ao educando 

condições de acesso as diferentes concepções filosóficas, sociais e econômicas do 

mundo; 

IV - gestão democrática de ensino (ITABUNA, 1997). 

 

Ainda no âmbito educacional, a LOMI de Itabuna no artigo de nº 244, disciplina sobre 

o sistema de ensino do município integrado ao Sistema Nacional de Educação (sic), tendo 

como fundamento a unidade escolar, e em seu artigo de nº 248, trata da gestão democrática de 

ensino público municipal, instruindo sua organização e os seguimentos envolvidos na ação 

educativa: 

Art. 248 – A gestão democrática de ensino público municipal deverá ser organizada, 

garantindo-se a representação de todos os seguimentos envolvidos na ação 

educativa, na concepção educação, controle e avaliação dos processos educativos e 

pedagógicos da escola e ser assegurada através de: I - Conselho Municipal de 

Educação; II - Congresso Municipal de Educação; III - Colegiado-Escolares; IV - 

Eleições Diretas para Diretores e Vice-Diretores (ITABUNA, 1997). 

 

Nesse contexto, a partir de 1990, mesmo com a promulgação da LOMI só acontecendo 

sete anos depois, diversos Conselhos Municipais foram instituídos legalmente, visando ser 

lócus de democratização, cabendo aos cidadãos e cidadãs Itabunenses buscar a organização 

necessária para a efetiva participação junto aos órgãos que exercem o controle social. O 
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Quadro 11 apresenta a relação dos Conselhos Municipais instituídos em Itabuna, organizados 

neste trabalho em três períodos distintos. 

 
Quadro 11 – Relação dos Conselhos Municipais instituídos em Itabuna/BA e suas respectivas 

Leis, período de 1990 a 2019. 

CONSELHOS MUNICIPAIS - 1º PERÍODO – 1990 a 2000 

LEI Nº DATA DESCRIÇÃO ALTERAÇÃO 

1.508 18.12.90 Conselho Municipal do Meio Ambiente Lei nº 1.824/01 

1.528 16.06.91 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 

Lei nº 1.782/99 

Lei nº 2.159/10 

Lei nº 2.205/11 

1.529 28.06.91 Conselho Municipal de Desporto ------------------- 

1.573 23.12.91 Conselho Municipal de Defesa do Consumidor ------------------- 

1.577 08.06.92 Conselho Municipal de Cultura*revogado* Lei nº 2.274/14 

1.652 20.12.93 Conselho Municipal de Defesa Civil ------------------- 

1.657 22.02.94 Conselho Municipal de Educação Lei nº 2.372/16 

1.660 12.05.94 Conselho Municipal dos Direitos da Mulher *revogado* Lei nº 1.783/99 

1.687 13.02.95 Conselho Municipal de Transporte Público Lei nº 2.008/06 

1.715 28.12.95 Conselho Municipal de Assistência Social Lei nº 1.961/04 

Lei nº 2.158/10 

Lei nº 2.204/11 

1.747 11.08.97 Conselho Municipal de Turismo -------------------- 

1.748 11.08.97 Conselho Municipal de Alimentação Escolar Lei nº 1.823/01 

1.749 28.08.97 Conselho Municipal de Saúde Lei nº 1.821/01 

1.762 11.03.98 Conselho Municipal dos Direitos da Cidadania -------------------- 

1.783 01.03.99 Conselho Municipal da Mulher -------------------- 

1.787 20.05.99 Conselho Municipal do Idoso --------------------- 

CONSELHOS MUNICIPAIS - 2º PERÍODO – 2001 a 2010 

LEI Nº DATA DESCRIÇÃO ALTERAÇÃO 

1.817 22.01.01 Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico  

--------------------- 

1.826 27.06.01 Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle de 
Renda Mínima 

 

--------------------- 

1.901 07.04.03 Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional LEI Nº 1.981/05 

1979 08.11.05 Conselho Municipal de Defesa e Segurança Pública  

--------------------- 

2.054 12.12.07 Conselhos Escolares das Unidades Públicas Municipais  

--------------------- 

CONSELHOS MUNICIPAIS - 2º PERÍODO – 2001 a 2010 CONTINUAÇÃO 

LEI Nº DATA DESCRIÇÃO ALTERAÇÃO 

2.060 16.01.08 Conselho Municipal Sobre Drogas Lei nº 2.212/11 

2.089 31.07.08 Conselho Municipal da Juventude --------------------- 

2.100 05.09.08 Conselho Municipal Desenvolvimento Urbano Sustentável 
de Itabuna 

 

--------------------- 
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CONSELHOS MUNICIPAIS - 3º PERÍODO – 2011 a 2019 

LEI Nº DATA DESCRIÇÃO ALTERAÇÃO 

2.192 27.06.11 Conselho Pessoas com Deficiência Lei nº 2.275/14 

2.273 25.06.14 Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor  

-------------------- 

2.274 25.06.14 Conselho Municipal de Políticas Culturais -------------------- 

2.319 17.06.15 Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da 
Educação – Conselho do FUNDEB 

 

--------------------- 

Fonte: Relação de Conselhos e Fundos Municipais, Secretaria de Governo, Prefeitura Municipal de Itabuna, 

2019. 

 
Cada conselho municipal passa a ser identificado como sinônimo de força social, 

organizado por meio da participação da população, em forma de empoderamento da 

comunidade, ou seja, o potencial que as comunidades têm de gerir, de descentralizar e de 

compartilhar responsabilidades. Assim, os primeiros passos de cada conselho municipal são 

iniciados após sua composição, com a elaboração do seu regimento interno, o qual, depois de 

aprovado em plenário, segue para apreciação do chefe do Poder Executivo, que o sanciona  

por meio de decreto. Cabe ao Poder Público, em sua instância responsável, tornar público os 

dados referentes aos conselhos, como: lei de criação do conselho, número de membros, 

representações, lista de membros e respectiva representação, período de seus mandatos, 

cronograma das reuniões, endereço, número de telefone e/ou e-mail, divulgados à população, 

para possível contato, assim como as informações necessárias sobre forma de ingresso nos 

referidos órgãos. 

Nessa direção, Rover e Fogolari (2005), apontam alguns desafios apresentados na 

realidade dos municípios, a serem vencidos, para que os conselhos sejam considerados como 

um meio efetivo e concreto da participação popular na gestão pública local: 

[...] A Cultura política autoritária e clientelista, ou seja, uma cultura baseada em 

privilégios particulares; uma composição paritária dos conselhos, que deve ser tanto 

numérica quanto qualitativa. Para essa composição qualitativa, faz-se imprescindível 

a capacitação continuada desses conselheiros, por meio de cursos, seminários, 

fóruns, etc; o desafio ligado ao caráter deliberativo dos conselhos municipais, ou 

seja, quanto maior for à diversidade de meios de comunicação atuantes no local e de 

cidadãos capazes de fazer uso desses meios, maior será o espaço aberto para os 

debates públicos, a transparência das decisões, a construção do exercício da 

cidadania; e a garantia dos mecanismos operacionais, ou seja, é preciso que se 

definam claramente as regras de funcionamento dos conselhos, a periodicidade e a 

dinâmica das reuniões, a forma de definição dos assuntos a serem tratados na pauta, 

etc., e também a existência de uma logística própria, com uma estrutura física, 

humana e orçamentária (ROVER; FOGOLARI 2005, p. 47-70). 



93 
 

 

 

 

 

E, tendo em vista a presença destes desafios, Cosenza (2015) corrobora apresentando 

questões imprescindíveis ao desenvolvimento dos Conselhos Municipais, como: a 

transparência nas eleições dos conselhos; o perfil dos conselheiros eleitos; o processo de 

deliberação dos conselhos; a relevância ou própria existência do debate dentro do órgão. A 

pertinência dessas questões interfere na efetivação de um processo democrático nos 

conselhos, uma vez que um conselheiro de educação, independente do seu nível de atuação, 

quer seja no conselho escolar, municipal ou estadual, deve ser alguém capaz de intervir, um 

sujeito eleito entre seus pares e comprometido com a construção da gestão democrática da 

educação. 

Segundo consulta realizada por meio de documentos eletrônicos e documentos 

disponibilizados pela Prefeitura de Itabuna/BA, pode-se verificar a realidade dos conselhos 

em Itabuna, dos quais, 28 foram instituídos, mas, não temos como identificar o pleno 

funcionamento de cada um deles. E, conforme apontou o quadro 09, dois deles, já foram 

revogados, muito embora, estes dados reforçam e constatam que os desafios elencados até 

aqui, necessitam ser superados para que de fato, se concretize uma gestão democrática, com 

participação, integração e transparência na governança municipal, prevalecendo os interesses 

coletivos em favor dos cidadãos. 

A seguir, partindo do nosso objeto de estudo detalhamos os três conselhos de educação 

e suas áreas de atuação no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Itabuna. 

 

3.1.1 O Conselho Municipal de Educação de Itabuna - CME 

 

O Conselho Municipal de Educação de Itabuna (CME) tem em sua trajetória algumas 

datas que ajudam na compreensão de sua história. Em 05 de abril de 1990 quando foi 

instituído pela Lei Orgânica Municipal de Itabuna (LOMI), através do artigo 249, como órgão 

de natureza colegiada e representativa da sociedade; Em 1994, se consolidou enquanto Órgão 

Colegiado, quando foi estruturado pela Lei Municipal nº 1.657/94, tendo como base legal o 

artigo 206, inciso VI da Constituição Federal CF/88 e mesmo após a sanção da Lei nº 

1.657/94, os impedimentos de ordem financeira, infraestrutura e também de recursos 

humanos, dificultaram o funcionamento do órgão, o qual só veio a ocorrer em 13 de janeiro  

de 1998, quando oficialmente foi conferida a posse aos primeiros conselheiros municipais de 

educação e eleita sua primeira presidência. 
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No dia 23 de março de 2000 foi instalada a Sede do CME de Itabuna, onde permanece 

até hoje funcionando, situado à Rua Adolfo Maron, nº 82, Edifício Carlos Correia Ribeiro, 

Salas 09, 10,11 – Centro, Itabuna – BA. A estrutura organizacional do CME de Itabuna conta 

com uma Secretária Executiva, no exercício da função desde 2001, a composição do Quadro 

Técnico-Pedagógico, para atuação no CME foi organizado também em 2001, composto por 

duas Pedagogas, posteriormente sendo alterado para três Pedagogas e a partir de 2018 já conta 

com quatro Pedagogas exercendo a função de Técnica Pedagógica do CME. E tem também 

uma servidora municipal que atua na função de Auxiliar de Serviços Gerais. 

O Quadro 12 apresenta as informações relacionadas às Presidências do CME, sua 

composição, período de mandato, data de eleição e posse. 

Quadro 12 - Presidentes e Vices Presidentes do Conselho Municipal de Educação de Itabuna/Bahia, 
2019. 

1ª PRESIDENCIA 
1998 a 2001 

ELEIÇÃO 
13/01/1998 

POSSE 
13/01/1998 

PRESIDENTE: Anorina Alves Smith Lima 
VICE-PRESIDENTE: Moacir Vita 

2ª PRESIDENCIA 
2001 a 2005 

ELEIÇÃO 
12/02/2002 

POSSE 
12/02/2002 

PRESIDENTE: Anorina Alves Smith Lima 

VICE-PRESIDENTE: Daniela Galdino Nascimento 

3ª PRESIDENCIA 
2005 a 2008 

ELEIÇÃO 
22/03/2005 

POSSE 
22/03/2005 

PRESIDENTE: Anorina Alves Smith Lima 
VICE-PRESIDENTE: Eliane de Matos Pereira 

4ª PRESIDENCIA 
2008 a 2011 

ELEIÇÃO 
12/09/2008 

POSSE 
12/09/2008 

PRESIDENTE: Maria Lúcia Tourinho Bittar Santos 
VICE-PRESIDENTE: Maria de Lurdes Carvalho Netto 

5ª PRESIDENCIA 
2011 a 2014 

ELEIÇÃO 
23/11/2011 

POSSE 
14/12/2011 

PRESIDENTE: Maria Lúcia Tourinho Bittar Santos 
VICE-PRESIDENTE: Elioenai Santos de Santana Farias 

6ª PRESIDENCIA 
2015 a 2017 

ELEIÇÃO 
10/12/2014 

POSSE 
15/12/2014 

PRESIDENTE: Elioenai Santos de Santana Farias 

VICE-PRESIDENTE: Maria da Glória Santos Sousa 

7ª PRESIDENCIA 
2018-2020 

ELEIÇÃO 
14/12/2017 

POSSE 
21/02/2018 

PRESIDENTE: Rosemary Aparecida Santiago 

VICE-PRESIDENTE: Edivaldo Alves da Silva Junior 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 

 

O CME desde a sua implantação, buscou junto ao governo municipal, pela Lei de 

Organização do Sistema Municipal de Ensino, o cumprimento ao dispositivo do Art. 211 da 
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CF/88 e da LDB/96. Desde sua instituição o CME de Itabuna tem como tarefa importante, 

contribuir para tornar real o Sistema Municipal de Ensino de Itabuna (SME), ampliando suas 

funções e passando a atuar como o Órgão Normativo do SME de Itabuna. Um dos marcos 

iniciais de sua atuação, ocorreu em 2005, quando foi sancionada a Lei nº 1.968 de 06 de 

outubro de 2005, que dispõe sobe a Organização do Sistema Municipal de Ensino de Itabuna. 

O CME de Itabuna com sua estrutura definida na Lei Municipal nº 1.657/1994, obteve 

alterações, acréscimos e supressões aos dispositivos por meio da Lei nº 2.372, de 29 de 

dezembro de 2016. E com base nesta legislação e em seu Regimento Interno, apresenta suas 

finalidades, por meio do que dispõe o Capítulo I, como sendo as competências e atribuições 

do Órgão: 

 
I – interpretar a legislação federal, estadual e municipal do ensino no âmbito de sua 

competência e jurisdição; 

II – elaborar e/ou reformular e aprovar seu Regimento Interno; 

III – promover simpósios e fóruns sobre temas da educação brasileira e local; 
IV – dar parecer sobre matéria pedagógica, por solicitação de entidades interessadas; 

V – fixar normas para autorização e ou renovação de funcionamento e inspeção de 

estabelecimentos ou instituições do Sistema Municipal de Ensino; 

VI – estabelecer normas para elaboração e ou atualização e aprovação dos 

Regimentos Escolares; 

VII – observar o cumprimento as Diretrizes Curriculares Nacionais pelas Unidades 

Escolares do Sistema Municipal de Ensino; 

VIII – estabelecer normas de organização e regulamentação das Unidades Escolares 

do Sistema Municipal de Ensino que se referem a: 

a) matrícula, transferência e regularização da vida escolar de alunos das Unidades 

Escolares; 

b) o ingresso no Ensino Fundamental (de 9 anos); 

c) parâmetro para número de alunos por professor; 

d) condições adequadas para o Atendimento Educacional Especializado – AEE; 

e) oferta do Ensino Fundamental em tempo integral; 

f) orientação de funcionamento da Educação Infantil (creches e pré-escolas) no 

âmbito do sistema; 

g) oportunidades educacionais apropriadas para Educação de Jovens e Adultos – 

EJA. 

IX – manter intercâmbio com o Conselho Nacional e Estadual de Educação, com os 

demais Conselhos de Educação e instituições educacionais do país; 

X – observar o cumprimento de normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Educação; 

XI – dar parecer e aprovar relatório anual das Ações/ Atividades da Secretaria 

Municipal da Educação; 

XII – emitir pareceres sobre assuntos educacionais e questões de natureza 

pedagógicas, que lhe forem submetidas pelo Executivo ou Legislativo Municipal e 

por Entidades de âmbito municipal; 

XIII – zelar pelo cumprimento das disposições constitucionais, legais e normativas 

em matéria de educação, representando junto às autoridades competentes, quando 

for o caso; 

XIV – convocar e realizar bianualmente o Congresso Municipal de Educação para 

apreciar o Plano Municipal de Educação com avaliação e reavaliação da execução 

das ações da Política da Educação no Município; 

XV – elaborar e aprovar o Regimento Interno do Congresso Municipal de Educação; 

XVI – participar da elaboração do orçamento municipal relativo à educação; 
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XVII – compor órgãos colegiados de que deva participar por força de lei ou de 

convênios mediante deliberação da Plenária para escolha de seu representante; 

XVIII – deliberar sobre assuntos afins ou correlatos e quaisquer outros que lhes 

sejam submetidos pelo (a) Secretário (a) da Educação e pelas Escolas; 

XIX – manifestar-se sobre criação, ampliação, desativação e localização de escolas 

municipais; 

XX – acompanhar o levantamento anual da população em idade escolar e propor 

alternativas para seu atendimento; 

XXI – acompanhar, anualmente, o processo de reordenamento de níveis de ensino e 

oferta de vagas da rede municipal de ensino para definição de áreas de jurisdição das 

escolas; 

XXII - estabelecer diretrizes para elaboração do Projeto Político 

Pedagógico/Proposta Curricular e o Regimento Escolar das Unidades Escolares 

pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino. 

XXIII – definir as diretrizes curriculares para a educação infantil e ensino 

fundamental, de acordo com a legislação e as normas nacionais e estaduais 

pertinentes; 

XXIV – incentivar a integração das redes de ensino municipal, estadual e particular, 

no âmbito deste Município; 

XXV – estudar e sugerir medidas que visem à expansão qualitativa e quantitativa do 

ensino municipal; 

XXVI – acompanhar e sugerir emendas no orçamento municipal relativo à educação 

– Lei de Diretrizes Orçamentária – L.D. O; 

XXVII – realizar estudos, consultas, pesquisas sobre a situação do ensino neste 

município; 

XXVIII – promover sindicâncias e inquéritos por meio de comissões especiais em 

qualquer dos estabelecimentos e/ou órgãos do Sistema de Ensino, em caso de 

denúncias formalizadas; 

XXIX – publicar internamente anualmente relatório de suas atividades; 
XXX – exercer outras atribuições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB nº 9.394/96, Lei Municipal nº 1.657/94, Lei do Sistema Municipal 

de Educação nº 1.968/2005 e Lei Nº 2.372, de 29 de dezembro de 2016 e normas 

complementares ou outras decorrentes das funções deste Conselho. 

XXXI – Estabelecer normas para o funcionamento dos Conselhos Escolares 

Municipais. 

XXXII – Fiscalizar o cumprimento das leis, diretrizes, resoluções e normas 

aplicáveis pelas Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino. 

(ITABUNA, 2017, Regimento Interno do CME. Disponível em < 

http://www.itabuna.ba.io.org.br>). 
 

O CME de Itabuna exerce importante papel de mediador e articulador das demandas 

educacionais da sociedade, assegurando a participação da sociedade na gestão da educação 

municipal. A composição do CME de Itabuna é plural e constituída de diversos segmentos, 

representantes do Poder Público Municipal e da Sociedade Civil, composta por conselheiros 

eleitos ou indicados pelas respectivas entidades conforme descreve o Regimento Interno do 

CME de Itabuna nos Capítulos II e III, que tratam respectivamente da composição e do 

mandato, bem como, dos direitos e deveres dos Conselheiros. 

A tabela 02 traz a composição atual do CME de Itabuna, indicando as representações 

do governo e da sociedade civil, e a forma de assunção ao CME. 
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Tabela 02 – Composição do Conselho Municipal de Educação/ CME de Itabuna/BA, a partir da Lei 

2.372/2016. 
 

 

 

REPRESENTAÇÃO      ORIGEM CIVIL DA REPRESENTAÇÃO E FORMA DE ACESSO  

GOVERNO SOCIEDADE 

CIVIL 

ELEIÇÃO INDICAÇÃO 

Secretaria da 
Educação 

02   SIM 

Universidade 

Estadual de Santa 
Cruz 

 01  SIM 

Universidade Federal 

do Sul da Bahia 

 01  SIM 

Pais de Alunos da 

Educação Básica 

Pública 

 01 SIM  

Núcleo Territorial de 
Educação – NTE 05 

 01  SIM 

Alunos da Educação 

Básica - Redes 

Públicas 

 01 SIM  

Conselhos Tutelares 
de Itabuna 

01  SIM  

Conselho Mun. 

Direitos da Criança e 

Adolescente 

01  SIM  

Docente da Rede 
Pública Municipal 

 01 SIM  

Docente da Rede 
Pública Estadual 

 01 SIM  

Conselho de 
Alimentação Escolar 

01  SIM  

Secretaria Municipal 
de Saúde 

01   SIM 

Sindicato do 

Magistério Mun. 
Público de Itabuna I 

 01  SIM 

Escolas de Educação 

Infantil da Rede 
Privada 

 01 SIM  

Ordem dos 
Advogados do Brasil 

 01  SIM 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 

O CME de Itabuna vem ampliando sua atuação ao longo da sua existência e 

desenvolvendo ações com base no Plano de Ações definido e aprovado anualmente pelos seus 

conselheiros, em sua primeira reunião ordinária, conforme define seu Regimento Interno. A 

operacionalização das atividades encontra-se voltada para três linhas de ação especifica: 
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Linha 1- Fortalecimento da relação do Conselho Municipal de Educação com a Secretaria 

Municipal de Educação, garantindo sua autonomia político-administrativa e financeira e 

relação com outros órgãos ou instâncias colegiadas e instituições educacionais, buscando 

integração de ações e parcerias; Linha 2- Participação do CME na formulação, 

acompanhamento e controle das Políticas Públicas Educacionais e Linha 3- Realização e /ou 

participação em eventos, cursos, seminários, debates, fóruns e outros sobre educação em nível 

municipal, regional, estadual e nacional. 

A operacionalização das ações no/do CME de Itabuna, objetivam de fato, constituir 

uma interlocução entre a sociedade e o governo, visando à efetivação de uma gestão 

democrática, nestas mais de duas décadas de existência do CME de Itabuna. 

 
3.1.2 O Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Itabuna – CMAE 

 
 

O Conselho Municipal de Alimentação Escolar, mais conhecido como CAE, é órgão 

colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, responsável 

pelo acompanhamento da utilização dos recursos repassados pelo Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), zelando pela qualidade da alimentação escolar, em todas as 

etapas do processo de execução do Programa. No âmbito do Município de Itabuna criado pela 

Lei nº 1.748, de 11 de agosto de 1997 – Conselho Municipal de Alimentação Escolar de 

Itabuna. A Lei que estrutura o CMAE de Itabuna foi alterada pela Lei Nº 1.823 de 

16/03/2001, e teve seu Regimento Interno publicado no Diário Oficial do Município de 

Itabuna em 7 de Abril de 2014, Ano I, nº 576. 

O CAE tem por finalidade controlar, fiscalizar e acompanhar a execução do PNAE, de 

maneira a assegurar alimentos de boa qualidade e padrões de higiene adequados, desde a 

aquisição até a distribuição aos educandos atendidos, pautando - se pelos seguintes princípios, 

previstos no Art. 2 do seu Regimento Interno: 

I. o direito à alimentação adequada, visando garantir a segurança alimentar e 

nutricional dos alunos; 

II. a universalidade do atendimento da alimentação escolar gratuita, consistente na 

atenção aos alunos matriculados na rede pública municipal de Educação Básica; 

Ill. a equidade, compreendendo o direito constitucional à alimentação escolar, com 

vistas à garantia do acesso ao alimento de forma igualitária; 

lV. a sustentabilidade e a continuidade, objetivando o acesso regular e permanente à 

alimentação saudável e adequada; 

V. o respeito aos hábitos alimentares, considerados como tais as práticas tradicionais 

que fazem parte da cultura e da preferência alimentar local saudáveis; 
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Vl. o compartilhamento da responsabilidade pela oferta da alimentação escolar e das 

ações de educação alimentar e nutricionais entre os entes federados, conforme 

previsto no artigo 208 da Constituição Federal; 

VII. a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações 

realizadas pelo Município de Itabuna para garantir a execução do Programa; 

(Regimento Interno do CME. Disponível em < http://www.itabuna.ba.io.org.br>. 

Diário Oficial do Município de Itabuna de 7 de Abril de 2014, Ano I, nº 576) 

 

O CAE desenvolve suas atividades em regime de cooperação com os conselhos de 

segurança alimentar e nutricional estadual e municipais e demais conselhos afins, bem como 

deve observar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nacional (CONSEA). E nessa direção, o Art. 15 do seu Regimento Interno descreve as 

atribuições do CAE de Itabuna, a saber: 

I. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes da alimentação escolar 

estabelecidas pela Lei federal nº 11.947, de 2009, e Resolução CD /FNDE nº 38, de 

2009; 

ll. Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à Alimentação 

Escolar; 

Ill. Zelar pela qualidade dos alimentos, em especial, quanto às condições higiênicas 

e à aceitabilidade dos cardápios oferecidos; 

lV. Receber o Relatório Anual de Gestão do PNAE, bem como analisar e emitir 

Parecer Conclusivo acerca da aprovação ou não da execução do programa; 

V. Comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria - Geral da União, 

ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle qualquer irregularidade 

identificada na execução do PNAE, inclusive em relação ao apoio para 

funcionamento do CAE, sob pena de responsabilidade solidária de seus membros; 

Vl. Fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento de 

execução do PNAE, sempre que solicitado; 

Vll. Realizar reunião específica para apreciação da prestação de contas, com a 

participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos Conselheiros Titulares. 

Vlll. Elaborar seu Regimento Interno. 

§ 1º O CAE poderá desenvolver suas atividades em regime de cooperação com os 

conselhos de segurança alimentar e nutricional estadual e municipais e demais 

conselhos afins, bem como deverá observar as diretrizes estabelecidas pelo  

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nacional - CONSEA. 

(Regimento Interno do CME. Disponível em < http://www.itabuna.ba.io.org.br>. 

Diário Oficial do Município de Itabuna de 7 de Abril de 2014, Ano I, nº 576) 

 

O CAE é um colegiado deliberativo, pleno e conclusivo que, para o desenvolvimento 

de suas atividades, se reuni ordinária e extraordinariamente, sempre que convocado por seu 

Presidente, por solicitação de qualquer dos membros conselheiros e de cidadãos domiciliados 

na cidade de Itabuna-BA. A composição do CAE de Itabuna segue os dispositivos da 

legislação nacional e, além dos conselheiros municipais, contam com uma Secretaria 

Executiva e um Auxiliar de Secretaria. Nas reuniões ordinárias e/ ou extraordinárias poderão 

participar, com direito a voz e sem direito a voto, assessores técnicos ou jurídicos, autoridades 

constituídas ou ainda, convidadas que possam trazer informações ou pareceres técnicos de 
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interesse do CAE, mediante convite expedido por seu Presidente, como também qualquer 

cidadão em pleno gozo de seus direitos constitucionais. 

A estrutura organizacional do CAE de Itabuna conta com uma Secretária Executiva, 

no exercício da função desde o ano de 2010, possui também um Auxiliar de Secretaria e 

também com uma servidora municipal que atua na função de Auxiliar de Serviços Gerais. O 

CAE encontra-se atualmente em sua sétima gestão, sendo a primeira iniciada em 2001, 

conforme se vê no Quadro 13 que apresenta as informações relacionadas à sua composição, 

período de mandato, data de eleição e posse. 

Quadro 13 - Presidentes e Vices Presidentes do Conselho Municipal de Alimentação Escolar- 

Itabuna/Bahia, 2019. 

1ª PRESIDENCIA 
2001- 2003 

ELEIÇÃO 14/01/2002 POSSE 28/01/2002 

PRESIDENTE: Aduem Hilário Sauer 
VICE-PRESIDENTE: Júvia Gualberto Dantas 

2ª PRESIDENCIA 
2003- 2005 

ELEIÇÃO 13/06/2003 POSSE 17/07/2003 

PRESIDENTE: Raimundo Alves de Souza 
VICE-PRESIDENTE: Júvia Gualberto Dantas 

3ª PRESIDENCIA 
2005-2007 

ELEIÇÃO 20/07/2005 POSSE 20/07/2005 

PRESIDENTE: Jurandi Rodrigues do Nascimento 
VICE-PRESIDENTE: João Rodrigues dos Santos 

4ª PRESIDENCIA 
2007-2010 

ELEIÇÃO 12/02/2007 POSSE 27/02/2007 

PRESIDENTE: Jurandi Rodrigues do Nascimento 

VICE-PRESIDENTE: Lícia de Cácia Gomes Santana 

5ª PRESIDENCIA 
2010 - 2013 

ELEIÇÃO 31/01/2008 POSSE 25/02/2008 

PRESIDENTE: Francisco Gomes dos Santos Filho 
VICE-PRESIDENTE: Maria São Pedro Lima do Carmo 

6ª PRESIDENCIA 
2014 - 2018 

ELEIÇÃO 09/04/2014 POSSE 03/04/2014 

PRESIDENTE: Francisco Gomes dos Santos Filho 

VICE-PRESIDENTE: Edilene Zulma Guimarães Santos 

7ª PRESIDENCIA 
2018-2022 

ELEIÇÃO 28/03/2018 POSSE 28/03/2018 

PRESIDENTE: Francisco Gomes dos Santos Filho 
VICE-PRESIDENTE: Maria São Pedro Lima do Carmo 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 

 
Na trajetória do CAE muitas questões são vivenciadas, desde a infraestrutura para 

funcionamento do Órgão, ao acompanhamento à operacionalização da alimentação nas 

escolas da Rede Municipal de Ensino de Itabuna. A questão da falta de recursos, sempre foi 

impasse para a execução de ações no CAE. 
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Quanto à localização, o CAE de Itabuna já funcionou na Casa do Educador Paulo 

Freire. Teve funcionamento temporário, no espaço de uma escola da Rede Privada de Ensino, 

alugado à Prefeitura de Itabuna, também no Instituto Municipal de Educação Aziz Maron 

(IMEAM), e em outo local onde funcionou a Casa do Educador, num espaço alugado 

dividindo o funcionamento com uma escola técnica de Itabuna. Em 03 de março de 2016, 

após muita luta para conquistar seu “espaço”, foi inaugurada a Sede própria, para 

funcionamento do CAE de Itabuna, que se situa à Rua Duque de Caxias 244 - Centro – 

Itabuna/BA, 

As principais ações desenvolvidas pelo CAE de Itabuna são: reuniões mensais; visitas 

às escolas cadastradas no PNAE; monitoramento e registro de eventuais ocorrências; 

participação em pregões, licitações e chamadas públicas para aquisição de gêneros 

alimentícios e participação na capacitação das merendeiras escolares da rede municipal de 

ensino de Itabuna. 

A tabela 03 traz a composição atual do CAE de Itabuna, indicando as representações 

do governo e da sociedade civil, e a forma de assunção ao CAE. 

 
Tabela 03 – Composição do Conselho de Alimentação de Itabuna/CAE, ano 2018. 

 

 

REPRESENTAÇÃ  

O 

ORIGEM CIVIL DA REPRESENTAÇÃO E FORMA DE 
ACESSO  

GOVERNO SOCIEDADE 
CIVIL 

ELEIÇÃO INDICAÇÃO 

Secretaria da 
Educação 

01   SIM 

Professores 
Municipais 

 01 SIM  

Sociedade Civil  02  SIM 

Pais  02 SIM  

Sindicato do 

Magistério Mun. 

Público de Itabuna 

 01 SIM  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 
 

3.1.3 O Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB 

 
O FUNDEB é “a ação fiscalizadora exercida pela sociedade sobre o Estado”, [...] é um 

espaço de participação que permite aos cidadãos maior proximidade com a administração 

pública, por isso, constitui-se importante mecanismo de ampliação da democracia e de 
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participação política. Pode ser definido [...] como um mecanismo criado por legislação 

específica que estabelece sua composição, o conjunto de atribuições e a forma pela qual suas 

competências serão exercidas (BRASIL, MEC/FNDE, 2010). 

O Conselho do FUNDEB tem sua origem na Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 

2007, na Portaria nº 481, de 11 de outubro de 2013 do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) e, foi criado pela Lei Municipal nº 2.319 de 17 de junho de 2015, que 

dispõe sobre sua criação e organização no âmbito do Município de Itabuna. 

O Conselho do FUNDEB de Itabuna tem as seguintes competências: 
 

I- acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos 

do Fundo; 

II- supervisionar a realização do Censo Escolar e a elaboração da proposta 

orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de 

concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos 

dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do 

FUNDEB; 

III- examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e 

atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à do Fundo; 

IV- emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do Fundo, que 

deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo Municipal; 

V-ao conselho incumbe, também, acompanhar a aplicação dos recursos 

federais transferidos à do Programa Nacional de Apoio ao Transporte 

Escolar – PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para 

Atendimento à Educação de Jovens e Adultos e, ainda, receber e analisar as 

prestações de contas referentes a esses Programas, formulando pareceres 

conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE; e 

VI-outras atribuições que a legislação especifica eventualmente estabeleça; 

(Lei nº 2.319, de 17 de junho de 2015. Conselho do FUNDEB. Disponível 

em:< www.itabuna.ba.io.org.br> Diario Oficial do Município 19 de Junho de 

2015 • Ano III • nº 1136). 
 

O Conselho do FUNDEB poderá, sempre que julgar conveniente: 
 

I – apresentar ao Poder Legislativo Municipal local e aos órgãos de controle interno 

e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos 

gerenciais do Fundo; 

II – por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário Municipal de 

Educação, para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das 

despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não 

superior a 30 (trinta) dias. 

III – requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos referentes à: 
a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com 

recursos do Fundo; 

b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar 

aqueles em efetivo exercício na Educação Básica e indicar o respectivo nível, 

modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados; 

c) outros documentos necessários ao desempenho de suas funções. 

IV - Realizar visitas e inspeções “in loco” para verificar: 

a) a o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições 

escolares com recursos do Fundo; 
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b) a adequação do serviço de transporte escolar; 

c) a utilização em beneficio do sistema de ensino de bens adquiridos com 

recursos do Fundo; 

(Lei nº 2.319, de 17 de junho de 2015. Conselho do FUNDEB. Disponível em:< 

www.itabuna.ba.io.org.br> Diario Oficial do Município 19 de Junho de 2015 • Ano 

III • nº 1136). 

 

 

O Conselho do FUNDEB de Itabuna é considerado o mais jovem dos Conselhos 

Municipais, com aproximadamente quatro anos de funcionamento. No que se refere à 

estrutura organizacional, o Conselho do FUNDEB de Itabuna, mesmo encontrando-se 

respaldado por meio da Lei Municipal nº 2.378/2017, que dispõe sobre a Estrutura 

Administrativa do Município de Itabuna, Órgãos da Administração Centralizada e 

Descentralizada, que concede aos três conselhos de educação, ter servidor (a) atuando na 

função de Secretário (a) Executivo (a), encontra-se sem esse profissional atuando em prol do 

órgão. 

O Conselho do FUNDEB de Itabuna encontra-se atualmente em sua segunda gestão 

municipal, tendo a primeira sido iniciada em 2015, conforme o Quadro nº 14 que apresenta as 

informações relacionadas à sua composição, período de mandato, data de eleição e posse. 

 
Quadro 14 - Presidentes e Vices Presidentes do Conselho do FUNDEB -Itabuna/Bahia, 2015 -2019. 

1ª PRESIDENCIA 
2015 - 2017 

ELEIÇÃO 14/10/2015 POSSE 14/10/2015 

PRESIDENTE: Daniel Brito da Silva 
VICE-PRESIDENTE: Luciana Ribeiro de Lima 

2ª PRESIDENCIA 
2017 - 2019 

ELEIÇÃO 25/09/2015 POSSE 25/09/2015 

PRESIDENTE: Paulo Alves de Oliveira 
VICE-PRESIDENTE: Virgílio Alberto Soares 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 

Conforme registros orais e escritos durante os encontros da Pesquisa-Ação, o 

Conselho do FUNDEB vem vivenciando desafios ligados à infraestrutura, ordem financeira, 

e, principalmente, referente à participação por parte dos conselheiros, que são essenciais ao 

funcionamento e necessários à consolidação do órgão no cenário municipal. 

As principais ações desenvolvidas pelo Conselho do FUNDEB de Itabuna são: as 

reuniões para apreciação de processos, buscas ao site do FNDE, no Sistema de Informações 

sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), que é uma ferramenta eletrônica instituída 

para coleta, processamento, disseminação e acesso público às informações referentes aos 

orçamentos de educação no município, elaboração dos Pareceres do Programa Nacional de 

Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), exercício 2016 e 2017, que consiste na 
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transferência automática de recursos financeiros para custear despesas com transporte escolar; 

visitas às escolas cadastradas no PNAE; elaboração de Parecer conclusivo da execução 

financeira dos recursos do FNDE/FUNDEB exercícios 2016 e 2017; monitoramento e registro 

de eventuais ocorrências; audiências com a Secretaria Municipal de Ensino de Itabuna. 

A Tabela 04 traz a composição atual do Conselho do FUNDEB de Itabuna, indicando 

as representações do governo e da sociedade civil, e a forma de assunção ao Conselho do 

FUNDEB. 

 
Tabela 04- Composição do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB de Itabuna-BA, 2018. 
 ORIGEM CIVIL DA REPRESENTAÇÃO E FORMA DE ACESSO 

REPRESENTAÇÃO GOVERNO SOCIEDADE 

CIVIL 

ELEIÇÃO INDICAÇÃO 

Poder Executivo 01   SIM 

Secretaria da 
Educação 

01   SIM 

Professores da 
Educação Básica 

 01 SIM  

Diretores Escolares  01 SIM  

Técnicos 

Administrativos das 

Esc. Educ. B. Pública 

 01 SIM  

Pais de alunos 

Escolas da Educação 

Básica Pública 

 02 SIM  

Estudantes da Educ. 
Básica Pública 

 01 SIM  

Conselho Municipal 

de Educação de 

Itabuna 

 01 SIM  

Conselho Tutelar  01 SIM  

Estudantes 
Secundaristas 

 01 SIM  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 

Nessa direção, após esse detalhamento sobre o cenário dos três conselhos de educação 

em Itabuna/BA, nos reportamos a uma citação de Gohn (2006), quando afirma que os “os 

conselhos estão inscritos na Constituição de 1988 na qualidade de instrumentos de expressão, 

representação e participação da população”. A autora traduz o padrão de relação existente 

entre o Estado e a Sociedade como “acesso aos espaços em que se tomam as decisões 

políticas”. Assim sendo, esses pressupostos nos indicam que os Conselheiros de Educação de 

Itabuna, devem continuar atuando, visando o fortalecimento e a visibilidade do órgão em 

âmbito municipal e o assessorando na gestão do sistema democratizadores da educação. 
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CAPÍTULO IV - OS CONSELHOS E OS CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO EM 

ITABUNA – BA: OS DIÁLOGOS POR MEIO DA PESQUISA-AÇÃO 

 
Neste capítulo apresentamos as reflexões, análises e interpretações dos diálogos 

coletivos com os Conselheiros de Educação no município de Itabuna/BA. Com base nos 

pressupostos da Pesquisa-Ação, iniciamos os diálogos a partir da apresentação da pesquisa “A 

Gestão Democrática e a participação dos Conselheiros de Educação de Itabuna/BA”, que tem 

como objetivo analisar o papel e a atuação dos Conselheiros de Educação no 

acompanhamento e execução do princípio da gestão democrática no Sistema de Ensino de 

Itabuna/BA. Nos dois encontros iniciais, contamos com a aplicação do questionário (ANEXO 

VI), composto de 20 questões abertas e fechadas que serviu de base para o diagnóstico sobre o 

perfil e atuação dos Conselheiros de Educação em Itabuna. 

Vale lembrar, que participaram deste trabalho 12 conselheiros municipais, integrantes 

dos três Conselhos de Educação como já mencionamos, e foram identificados por codinomes 

através das letras maiúsculas “CM” que significa Conselheiro (a) Municipal, seguidos pela 

letra “E” que significa Encontro, tendo posterior um número que identifica o encontro a que 

se refere à citação. Dessa forma, os Conselheiros estão representados por CM1, CM2, e 

sucessivamente, até CM12, seguidos da expressão E1, E2 até E6, que representou o número 

do encontro realizado. 

Das reflexões nos encontros com os Conselheiros de Educação e do diagnóstico, 

emergiram as seguintes categorias: Participação e Autonomia dos Conselhos; Formação para 

Conselheiros e Representação dos Conselhos “O olhar da comunidade”. A análise dessas 

categorias foi desenvolvida no decorrer das discussões e reflexões com o grupo. Foram 

fundamentais para evidenciar as relações contraditórias existentes na atuação dos conselheiros 

de educação, bem como no planejamento de ações, apresentando alguns caminhos para a 

atuação desse grupo de conselheiros frente aos desafios atuais. 

 

4.1 Participação e Autonomia dos Conselhos 
 

Conforme discutimos no Capitulo 02, o Estado Ampliado na perspectiva de Gramsci é 

o espaço do Estado ocupado pela Sociedade Civil organizada, representada por diversos 

grupos sociais. Quando apresentamos a pesquisa, a justificativa e os objetivos, os conselheiros 
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identificam o papel do conselheiro, percebendo que os conselhos fazem parte da estrutura do 

Estado. Salientaram a importância do conselho e do conselheiro, pois a reivindicação de 

participação e de controle social nas estruturas de conselhos possibilita a criação de espaços 

democráticos. No entanto, para um conselheiro, 

[...] nós não aprendemos a ser democráticos, mas sabemos dizer assim: obedeça que 

eu estou mandando, daí assim, nunca seremos democráticos. Essa que é a verdade 

(CM4 E1, 06/11/2018). 

 

Essa fala representou a complexidade de participação do grupo na estrutura do Estado, 

pois como já mencionamos, a abertura para a participação na vida política do Estado foi um 

processo que ainda tem dificuldade a se concretizar. 

 
[...] O Estado ele envolve o espaço público, é quem ainda dá as ordens, às normas, e 

esses espaços públicos, de participação social, ainda se encontram muito submissos 

ao Estado de forma mais geral, então a gente não tem uma autonomia de fato, por 

isso talvez, a dificuldade dessa questão de ser democrático e a dificuldade de fazer 

com que as pessoas participem (CM1 E1, 06/11/2018). 

Nós não aprendemos a participar, a nos envolver nas questões da sociedade política, 

ainda é um processo que exige muito, pensar a “coisa pública”, não como responsabilidade 

exclusiva do governo. Nos estudos e reflexões com o grupo, retomamos a história, a partir dos 

anos 1980, mostrando que os movimentos sociais reivindicaram participar das formulações 

das políticas de Estado, como a educação, e a abertura do Estado brasileiro à participação da 

Sociedade Civil, e como foi necessário, esse movimento de luta principalmente, depois de um 

longo período ditatorial. 

No entanto, a criação dos diversos Conselhos, ao longo da década de 1980 e 1990, não 

foi o suficiente para intervir na estrutura estatal, nem acreditamos que poderia, mas, 

contribuiu para descentralizar um pouco o poder hegemônico do Estado. O que também teve e 

tem importância, como relatam os conselheiros. 

[...] porque a participação no Conselho Municipal é tão grande que a gente esquece 

desses conselhos internos. Mas eu já fiz parte dos conselhos, então eu comecei no 

conselho de escola e estou lá em 93, 92, 93, já há muitos anos atrás. E também 

acreditando muito na questão da gestão democrática. Sempre acreditei na 

possibilidade da participação de todos na tomada de decisões coletivas, né, no 

fortalecimento da pessoa né, de algo seja coletivo, corpo coletivo, se sobrepondo as 

decisões individuais, e de certa maneira, autoritárias. Então eu, aí assim, desde que 

eu ingressei na profissão, eu me vejo dentro de algum espaço que seja espaço de 

participação realmente social. E comecei com conselho de escola né, isso em São 

Paulo, na Prefeitura de São Paulo na época, pouco depois da gestão da Erundina já 

era a gestão Paulo Maluf, mas que continuava ainda com o ritmo que foi imprimido 

pela gestão anterior que era da Luiza Erundina, e, tendo como Secretário da 
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Educação Paulo Freire, embora os Conselhos não tenham começado naquele 

contexto (CM1 E2, 26/11/2018). 

 

[...] a gente tem que se preocupar mesmo, eu ouvia você e pela sua fala, pela 

experiência enquanto conselheiro, tem um dado muito importante, aqui todos já têm 

várias experiências em vários conselhos, são pessoas que estão no contexto de 

participação (CM1 E2, 26/11/2018). 

 

[...] eu inclusive comecei no conselho de escola e passei no CONSU, aquele 

Conselho Universitário, aquela briga política ali dentro, que não era brincadeira. [...] 

eu passei por aquilo ali, mas foi bom porque eu descobri que o DA de Pedagogia 

tinha uma verbinha para custear nossas viagens. Foi bom por isso (CM4 E1, 

26/11/2018). 

 

De acordo com o pensamento Gramsciano, a sociedade civil foi importante para 

intervir no interior do Estado, e diminuir sua capacidade coercitiva de controle social. 

Contudo, o Estado, para não perder seu poder, temporariamente “cede espaço” à sociedade 

civil. Quando discutimos sobre a atuação dos Conselhos, identificamos que apesar da abertura 

à participação, as condições, a que estão submetidos os conselhos, quando os conselheiros 

esclarecem sobre seus espaços, não são satisfatórios. O Estado ainda exerce sua hegemonia 

frente à atividade da sociedade civil, no controle do financiamento e manutenção dos 

conselhos: 

Então é isso, a gente está ai, voltando a questão crucial, acho que é isto, e outra 

questão que foi apontada por alguém que é a questão financeira. A gente está 

trabalhando sem absolutamente nada, vira voluntariado, na realidade não é este o 

papel, não é de voluntariar-se, mesmo que você não receba, você tem uma ajuda, 

como é o caso dessas famílias, como é que eles se mobilizam, eles se deslocam, eles 

tiram um tempo do trabalho deles, para estar onde devem estar, tomando decisões 

coletivas, que se a gente for pensar, pensando no bem comum, para algo que seja 

para todos. Tem que se pensar nisso, a questão financeira dos conselhos é algo a ser 

pautado, eu vejo como uma questão crucial de manutenção e de funcionamento 

desses conselhos (CM1 E2, 26/11/2018). 

 

Assim, determinada classe ou setor da sociedade, visando manter–se no poder, 

“permite” a classe trabalhadora, os diferentes órgãos
16

 chamados de aparelhos privados de 

hegemonia, compor a estrutura do Estado. Desse modo, a sociedade civil, representada nos 

órgãos do Estado, tornou-se importante na disputa e na modificação das políticas públicas da 

sociedade. Esse debate foi importante no grupo, principalmente pelas experiências relatadas 

de participação em outros conselhos, e a importância que eles têm, mesmo com as 

contradições e dificuldades apresentadas. Como podemos ver nos relatos abaixo: 

 
16 

Lembrando que os conselhos ligados à Educação são instituídos legalmente desde a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, em 1996, portanto, a permissão tem caráter impositivo e legal. 



108 
 

 

 

 
 

[...] me reporto um pouco agora ao CME, que tem um papel fundamental na política 

de educação do município, posso dizer que Itabuna tem um dos melhores, aliás, a 

região tendo Itabuna, tem um CME, que eu acho que deve, é a referência aqui em 

toda a região. Eu falo isso, porque eu trabalho em outra rede, e eu não vejo, lá na 

outra rede onde eu trabalho [...] moro em município diferente de Itabuna, não vejo o 

CME lá da cidade onde eu moro funcionar. É tudo a toque de caixa como se diz ai 

no popular, precisa-se deliberar acerca de um calendário, improvisam-se decisões, 

aqui não, o CME tem um papel fundamental, é um órgão estruturado, e a gente 

percebe dentro do CME aqui, o nível de compreensão que os diversos segmentos 

têm nos seus assentos. A gente sente isso nas reuniões, a gente sente isso nas 

deliberações, a gente sente isso nas apreciações das reuniões ordinárias e 

extraordinárias quando são para se fazer relatórios, de pareceres, de aprovações, 

dentre outros, então assim, Itabuna é privilegiada com relação ao Sistema Municipal 

de Ensino [...] Mas, para objetivar ainda mais a minha fala eu quero dizer que o 

Conselho Municipal, que o CAE e o Conselho do Fundeb, que o Fórum Municipal 

de fato, se já fazem, continue fazendo, para que de fato a politica pública municipal 

de educação de Itabuna, venha melhorar [...] e que a gente de fato, consiga transmitir 

ao poder público, a Secretaria da Educação, que é o órgão gestor desse poder 

público, dizer a eles que sem a figura, sem os atores principais desses órgãos, a 

gestão não caminha, tá entendendo, porque ninguém faz gestão sozinho. (CM6 E2, 

26/11/2018). 
 

Eu, o que eu tenho a dizer do conselho, é uma experiência muito positiva, no meu 

crescimento como educadora, eu participo da escola da rede particular, sou 

representante, e a cada ano eu venho crescendo um pouco. Fiz algumas inspeções, 

visitas e também tenho esse olhar [...] das coisas que a gente vê na rede, e também 

no conselho, a participação, agora mesmo eu vim do Encontro Nacional da 

UNCME, que teve em Londrina, só teve de representação a minha pessoa, porque eu 

fui por conta própria [...] Então, para mim é uma experiência, a cada ano eu cresço 

um pouquinho, eu aprendo e estou aqui para dividir, no que precisar, para dar ajuda, 

compartilhar, mas eu gosto muito de atuar no conselho municipal e gostaria de ver 

essa visão bem assim ampla, porque é um órgão muito unido, que tem coisas para 

mostrar (CM7 E2, 26/11/2018). 
 

A inserção da Sociedade Civil no Estado se configurou como uma possibilidade de 

construção de uma nova democracia, por meio da representação social plural de interesses, na 

busca de garantia de direitos. Na dinâmica da sociedade brasileira, diversos sinais e registros 

apontam nessa direção, e acontecimentos e experiências marcaram esse momento. A prática 

da interlocução, representação e as negociações passaram a fazer parte da estrutura organizada 

do Estado brasileiro, e se configuram num exercício de aprendizagem, de participação, ao 

mesmo tempo, de enfrentamento às dificuldades para o exercício pleno dessa função. 

[...] quando a gente fala da questão da dificuldade na gestão financeira, e a ai o que a 

gente percebe no final das contas é que quem manda é quem está com a caneta. 

Infelizmente, nesse contexto o poder executivo termina minando, porque quando 

tira-se a autonomia financeira dos conselhos, dificulta por demais as suas ações, 

então planos de ação preparados para um ano e você termina não conseguindo fazer 

praticamente nada, se não tirar, se o custeio não vier dos próprios conselheiros, o 

que é muito ruim, e chega a ser desumano (CM2 E2, 26/11/2018). 
 

A prática de participação e demandas das reivindicações pelos grupos sociais, com 

pauta de prioridades e relevância na distribuição de recursos públicos e a ordem das 
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responsabilidades dos autores envolvidos, exige também a discussão da formação para 

participar desses órgãos/espaços. 

É sobre essa questão do processo de formação, que a colega colocou aqui 

rapidamente, o CME está na frente. [...] Pelo tempo que o CME existe, pela 

experiência, já é um conselho bem mais estruturado, em todos os sentidos, tanto na 

infraestrutura como nas outras áreas, até na operacionalização. Então, em certo 

ponto a gente tem uma certa vantagem. Já o CAE e o FUNDEB não, até porque até 

certo ponto o FUNDEB fazia parte do CME, e agora recebeu uma autonomia, pelo 

menos no papel [...] eu vejo que fica prejudicado exatamente pela rotatividade dos 

conselheiros, um entra e não consegue fechar um mandato, aí já vem outro e já pega 

a coisa andando, e aí tipo, se for para deixar todo mundo atualizado, nesse fluxo que 

ocorre, nessa rotatividade, dois anos é pouco, e se tivesse talvez três momentos de 

formação de conselheiro, talvez ainda alguém ficasse um pouco perdido, embora 

seja algo extremamente necessário, essa questão da formação para que cada 

conselheiro entenda o seu papel dentro do conselho.[...] Se nós enfrentamos essa 

realidade no CME, em nível de CME, o que falar do FUNDEB? E foi desvinculado 

do CME, já tem o que? Tem mais de dois anos, e até agora não ocorreu. Então, eu já 

vejo aí uma necessidade de trabalhar de alguma forma, para melhorar essa formação, 

ajudar eles, com certeza (CM2 E3, 04/12/2018). 
 

[...] eu me recordo que ano passado (2017), já houve até um comentário sobre isso, 

quando entramos, alguns conselheiros chegaram a perguntar: O que faz um 

conselheiro de educação? Qual é o papel? O que é isso? É para fazer o que? E eu, fui 

um desses neófitos, porque eu também não sabia (CM2 E3, 04/12/2018). 

Desse modo, o conhecimento seria o instrumento de luta capaz de gerar mudanças e 

transformações, e, se a pretensão é superar determinado sistema hegemônico, com a intenção 

de construir uma nova hegemonia (GRAMSCI, 1995), o conhecimento assume centralidade e 

se coloca como condição indispensável no processo. Com esse esclarecimento e 

compreendendo o Estado Ampliado, em condições complexas, passamos a entender a função 

dos Conselhos de Educação na dinâmica atual da sociedade. 

Na busca por promover a articulação entre o Estado e a Sociedade, os Conselhos 

ligados à Educação são instituídos legalmente desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

em 1996, mas ainda em processo, buscando legitimar essa participação na gestão da  

educação. Por diversas vezes, nos diálogos, os conselheiros reafirmaram a importância dos 

conselhos no âmbito educacional. 

A partir desses diálogos dos conselheiros de educação e do perfil identificado  por 

meio do diagnóstico, constatou-se uma grande inserção dos conselheiros de educação em 

outros conselhos no município de Itabuna. De fato pode-se afirmar que existem vários 

conselhos municipais instituídos, muito embora não existam instrumentos que possam 

mensurar a atuação e nem a efetividade em relação à participação dos referidos conselheiros 

de educação nessas instâncias. A participação em conselhos e a sua importância no âmbito 
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educacional gera o reconhecimento do comprometimento de cada conselheiro com o poder 

público, neste caso em especifico, a Secretaria de Educação. 

Nesse contexto, no decorrer dos diálogos, foram evidenciadas duas questões 

prioritárias em que os conselhos de educação e o poder público precisam assumir de fato seus 

papéis, reconfigurando a importância da existência dos Conselhos como órgão de Estado, 

necessários à gestão da educação municipal. Na visão de um conselheiro de educação, é 

pertinente considerar: 

[...] Então, eu acredito que esses dois pontos: a questão de a gente conscientizar as 

representações, os atores das representações, não só de pais e de alunos, mas os 

demais e tentar resolver de alguma forma a questão da gestão financeira para que 

cada Conselho possa ter autonomia, e tendo autonomia, melhorar esse trabalho 

conjunto em favor da qualidade da educação, e é isso (CM2 E2, 26/11/2018). 

Vale ressaltar que desde o primeiro encontro, os Conselheiros de Educação apontaram 

a estrutura e funcionamento dos conselhos, principalmente no que tange a questão financeira, 

como impedimentos para a prática efetiva do exercício de ser conselheiro. Não basta instituir 

um conselho, é preciso que sejam proporcionadas as condições para seu pleno funcionamento. 

No entanto, por meio dos diálogos, algumas justificativas foram sendo apontadas nesta 

direção. 

[...] a questão do FUNDEB em 2017, não teve nenhuma ação do Fundeb, por conta 

de que, não havia espaço, não tinha onde ser lotado, não tinha um local específico e 

não fizeram nada em prol, apenas fizeram um parecer do PAR, porque era interesse 

da Secretaria em fazer esse parecer imediatamente, de lá para cá, nós já temos o 

espaço, e há uma formação, não pelo FUNDEB, mas é uma formação pelo Programa 

Formação pela Escola [...] no espaço que ele possui agora, embora não tenha 

internet, mas nós temos o espaço, já dá para sentar e discutir algumas coisas, e dar o 

andamento e alinhar outras (CM4 E3, 04/12/2018). 
 

Desde 2010, trabalho com Conselho e esse problema é antigo e todos os conselhos 

sofrem com a mesma questão. Os conselhos ficam prejudicados, sofrem por falta de 

repasse financeiro, porque dependem do carro, das luvas, do passe (auxilio 

transporte), do material para efetuar as visitas. Daí, em algum momento emperra, 

porque para caminhar a gente depende da estrutura. E a gente tenta fazer o trabalho, 

mas em algum momento emperra por conta da falta de estrutura (Secretaria 

Executiva E1, 06/11/2018). 
 

A abertura para a composição e participação nos conselhos foi fruto de muita luta e 

resistência dos movimentos sociais. No caso dos conselhos de educação ocupar esse espaço e 

participar de fato, nunca foi fácil. Desde a primeira etapa de criação, começando com o 

processo de instituição do conselho, agregar as representações, conseguir se manter em meio 

às dificuldades e mais ainda, ter identidade e reconhecimento na sociedade, foi e é uma tarefa 

árdua e que exige muita persistência. 
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Quando o Estado “concedeu” a participação da sociedade civil, não planeja uma 

estrutura adequada ao funcionamento dos órgãos, nem poderíamos esperar isso, mas essas 

condições são necessárias ao desenvolvimento da gestão pública. Essa estrutura precisa ser 

analisada tanto do ponto de vista do investimento em recursos humanos, quanto em recursos 

materiais. Ao longo dos anos, os conselhos vão se constituindo, se refazendo e desenvolvendo 

suas funções com muitas dificuldades, isso porque em momento algum foi priorizado 

investimento específico para os conselhos de educação. A lei impõe a criação, mas sua 

concretização é dependente de diversas condições. A construção coletiva nos espaços dos 

conselhos, cada vez mais vem se tornando complexa, pois a participação depende também do 

nível de formação política de cada conselheiro, e influenciam muito nos posicionamentos, 

decisões e ações do órgão. Essa situação faz cada vez mais aumentar a responsabilidade dos 

conselheiros, principalmente no que tange às questões educacionais. 

O comprometimento na atuação dos conselheiros de educação por conta das diversas 

dificuldades, como: a falta de tempo, a não compreensão das finalidades do conselho, a não 

compreensão do conceito de sistema e sua importância para o município tem, como dialogado 

no grupo, acentuado os desafios do lugar que se ocupa e sua importância social. O 

desconhecimento da importância desses mecanismos de participação, na estrutura do Estado, 

destinado a sociedade civil, dificulta a representação dos diversos sujeitos no âmbito dos 

conselhos municipais em Itabuna. Refere-se a ausência da representação de pais e de 

estudantes nos conselhos municipais, representações historicamente frágeis para composição 

de espaços com essa magnitude. Esse fato termina gerando algumas lacunas nos espaços de 

participação, que de certa forma, atrofiam o desenvolvimento do órgão e comprometem a 

efetivação da gestão democrática. Vejam o que relata um conselheiro de educação sobre a 

questão: 

E ai o que é que acontece, vivenciando essa experiência com o conselho escolar, tá 

ali “mobilização para sanar vacância de representações de pais, mães e alunos”, 

porque esses três segmentos ai que compõem o conselho escolar especificamente, 

não estão trabalhando na escola, eles não tem carga horária de trabalho na escola, 

então tudo que se for fazer com esses três segmentos que compõem a escola, aí é a 

convite, é a convencimento da importância de se estar lá nesse processo de/para 

compor a gestão democrática. E para se fazer essa mobilização, a própria lei diz, ela 

é eleição bianual, ela é vacância automática durante o mandato da bi anuidade. 

Então, quando termina um governo, a nossa experiência é forte em afirmar isso, 

porque vivi isso na pele, quando termina um governo há uma vacância natural, há 

uma mobilidade dos pais que saem da escola daquele contexto escolar, do aluno que 

muda de uma escola para outra, do próprio profissional funcionário e professor que 

se move na rede, então a gente começa geralmente, em todos os momentos que eu 

vivi isso, em toda mudança de governo com uma grande vacância no conselho 

escolar. Então o primeiro passo é substituir vacância para um mandato temporário 

até o vencimento da eleição (CM8 E3, 04/12/2018). 
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Com a ausência do olhar de quem está fora da escola, detalhes passam a ser 

despercebidos, e de igual modo, nos conselhos municipais, compromete a interação com as 

demais representações do sistema municipal. A afirmativa da conselheira abaixo retrata bem a 

situação em evidência. 

Então, eu diria que assim, a minha experiência vem apontando como hoje para 

questões que são cruciais, já ditas aqui por outros conselheiros, que é a clareza da 

minha participação então, eu como pai qual é a minha participação? Como mãe, 

enfim, como família de alunos que estão nas escolas, qual é a minha participação? O 

que é que eu posso fazer? Eu percebo que as pessoas ainda não tem muito clareza, 

do mesmo jeito que não sabem sobre conselho de escola, daí ele passa a ser 

representante numa instância muito maior, ele tem muito mais dificuldade, então, se 

ele não tinha condições, se ele não tinha conhecimento de qual que era o seu papel 

no conselho escolar, é muito mais difícil compreender nessa instância maior, que 

envolve discussões muito grandes, mais amplas (CM1 E2, 26/11/2018). 

 
 

Então, eu penso que ainda há uma falta da gente dimensionar melhor o que venha 

ser o papel de cada um dos segmentos, cada um que representa o segmento e a 

compreensão do que a situação social, o que está por traz disto, quando a gente visa 

chegar a uma ideia de gestão democrática (CM1 E2, 26/11/2018). 

 

Cury (2006) assegura que o Conselho de Educação deve ser o guardião dos direitos da 

educação. E essa premissa é atribuída ao conselheiro em qualquer nível de representação que 

ele exerça. Assim, espera-se que no exercício da função como conselheiro, estejam pessoas 

que já possuem ou estejam buscando intimidade com a legislação educacional. Acredita-se 

que é mais fácil lutar quando se sabe as bases do que está em pauta. 

Conforme os diálogos, a caminhada de um conselheiro de educação é cheia de novos 

aprendizados e a resistência está presente em todo processo. Nessa ótica, nunca se alcançará o 

ápice na carreira de conselheiro, porque ser conselheiro é um processo contínuo, a cada dia 

aprende-se um pouco mais, e descobre a necessidade de buscar mais ainda. Em alguns casos, 

essa ótica se apresenta invertida, ou seja, uma pessoa pode chegar ao locus de um conselho 

municipal, sem antes ter tido, de fato, uma experiência como conselheiro escolar e, consegue 

avançar no exercício de sua função, como também pode causar surpresa, quando um 

conselheiro escolar que assume um assento no conselho municipal e não se compromete com 

sua representação junto ao órgão. Essa situação exemplifica a distância existente entre os 

conselhos municipais e os conselhos escolares, uma vez que todos integram o mesmo sistema 

de ensino. 

A participação consciente dos conselheiros qualifica as ações do conselho, e quando 

caminham e constroem juntos, mesmo em meio às dificuldades, na perspectiva de concretizar 
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o pensamento coletivo, o conselho avança. Veja como nos relata um conselheiro durante o 

diálogo sobre a questão: 

Ai assim, cada conselho com papéis bem diferenciados, para mim o mais complexo 

e que tem uma exigência muito grande, tem sido o conselho municipal de educação, 

eu acho que ai vocês que são conselheiros há muito tempo nestas instâncias, que são 

instâncias de participação social mais aberta e quem tenha envolvimento de 

conselheiros de diversos segmentos, percebem a complexidade que é você ter 

diversos segmentos e pensamentos diferentes mesmo com relação ao que vem a ser 

democracia, acho que ainda a gente tem, então os participantes, nem todos os 

participantes entendem democracia da mesma maneira, como também não entendem 

gestão democrática da mesma forma, então, como também a ideia de participação 

social é muito estrita e pouco discutida quando a gente está dentro do conselho 

(CM1 E2, 26/11/2018). 

 

Nesse relato percebemos a interligação que a participação proporciona. Sua 

importância, tanto em nível micro, nos conselhos escolares, como em nível macro, nos 

conselhos municipais, no âmbito do sistema, se torna imprescindível. É preciso que haja 

investimento na formação, na construção desse pensar/fazer coletivo. O conselheiro precisa 

conhecer o local de onde está falando, de onde está inserido. Ele contribui a partir do nível de 

conhecimento que tem, e a formação necessita estar na pauta prioritária de cada conselho, 

precisa ser vista como um investimento necessário em cada gestão da educação. O 

entendimento do grupo sobre a necessidade da formação dos conselheiros reforça a ideia de 

que uma vez atendida possibilita a qualidade da educação. Esse é um desafio pensando na 

representação dos pais, mães e alunos. 

A questão da participação e autonomia dos conselhos estiveram presentes em quase 

todos os diálogos. Mesmo com atribuições e competências bem diferentes, os encontros 

desenvolvidos ao longo desta pesquisa, sinalizaram a necessidade de articulação entre os 

conselhos de educação em Itabuna, como forma de avançar e resistir em meio às dificuldades. 

Ao pensar por esse prisma, o diálogo dos conselheiros retrata a importância da interação 

desenvolvida a partir da pesquisa entre os conselhos de educação em Itabuna, e 

pontuam questões relevantes: 

Eu quero voltar um pouco mais para essa proposta da pesquisa, a gente está mais ou 

menos no mesmo período ali no conselho de educação, e a gente conhece bem 

desses problemas. A proposta da colega, da Elioenai, é uma proposta 

intervencionista. E eu na verdade eu vi, mais, como proposta de provocação, de 

analisar como está ali, como objetivo específico, se há uma interação entre esses 

conselhos? Que a gente sabe que na prática, não há. Mas a provocação da pesquisa 

vai ser justamente para identificar isso ali, como está ali, como um dos objetivos, já 

propondo a organização de um grupo de trabalho para gerar isso, essa é a interação 

que eu falo, então, eu vejo a ideia mais como provocativa. Mas, o que eu vejo 

interessante e que há necessidade disso, nesse contexto da pesquisa, é justamente de 

um trabalho em conjunto, nada impositivo, mas justamente de trazer essa interação, 

essa participação democrática, a gestão democrática, que é isso, é todo mundo falar 
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e no final das contas, resolver, propor ações que melhor cumpram o seu papel no 

sistema de ensino (CM2 E1, 06/11/2018). 

 

[...] e eu vejo muito, não sei se é nessa perspectiva que a Elioenai está trabalhando, 

que é integrando conselhos, que é a função mobilizadora, eu penso que assim, o 

grupo de trabalho está muito dentro dessa função mobilizadora que caberia a todos 

os conselhos, que vai além da função de regulamentação, de normatização, da 

legislação. É assim, que tipo de mobilização tem sido realizado por esses espaços 

que provocam ai a gestão dela realmente se efetivar como democrática. Isso eu 

percebo ai uma dificuldade ainda, acho que a gente ainda não consegue mobilizar e 

nesse sentido eu estou pensando que ela pode vir a contribuir, que esse diálogo que 

pode ser estabelecido entre esses três conselhos (CM1 E1, 06/11/2018). 

 

 

Nas discussões, a questão da autonomia dos conselhos, foi abordada por diversas 

nuances, e os posicionamentos dos conselheiros foram de críticas de natureza diversa: 

 
[...] a gente tem uma dependência que é financeira, muitas coisas nós estamos 

deixando de fazer pela dependência financeira, então, a gente caminha pouco pela 

dependência que nós temos. Então, a gente até já tem uma análise das coisas, e tudo 

mais, mas na hora de atuar, a gente é tímido demais, então ainda tem uma timidez 

que está ligada a um vínculo direto com a gestão, com a secretaria da educação, 

então tudo a gente depende. A gente não tem autonomia financeira, se a gente 

conquistasse a autonomia financeira, acho que a gente conseguiria dar, e ai sim, a 

gente pode falar, não estamos vinculados a partidos, a nada, nós somos realmente 

espaço de participação social, tem diferentes segmentos e diferentes formas de se 

pensar, cada segmento vem de um, não importa religião, partido e tudo mais, mas 

nós todos estamos trabalhando em prol da educação, da qualidade dessa educação. 

Mas, a gente vai precisar constituir, se constituir enquanto autônomos mesmo em 

todos os sentidos (CM1 E1, 06/11/2018). 

 

Quando o poder público enxergar e dar condições e autonomia os conselhos, as 

coisas vão andar melhor. Mesmo porque o poder público acha que os conselhos são 

um departamento deles. Quando é de interesse, na verdade eu falo não só com 

relação aos conselhos ligados à educação, mas de uma forma geral, mesmo porque já 

fiz parte de outros conselhos. Quando é de interesse da gestão, parece que tudo fica 

mais, fica claro, tudo fica mais fácil, mas com a gente é assim e eu não sei se com 

vocês do Conselho de Educação, do Conselho do FUNDEB é a mesma situação. 

Quando eles passarem a enxergar o Conselho com outro olhar, com o olhar que pode 

contribuir, somos ponte para estar dialogando com a representação popular quanto o 

outro, nosso conselho aqui, o representante dos pais tá aqui agora e já fez parte do 

conselho em outros momentos também, nós estamos tendo a maior dificuldade do 

mundo, não sei por que, mas estamos tendo dificuldade em desenvolver o nosso 

trabalho. [...] Enquanto o poder público não enxergar que os conselhos têm um papel 

fundamental com a transformação da educação, seja na esfera da alimentação, da 

politica da educação, a gente vai continuar assim, sempre debatendo, sempre 

discutindo e vamos ficar nessa, vamos tentar fazer a nossa parte, mas o resultado 

esperado não vai ter. Então, eu quero parabenizar Nai aqui, essa iniciativa que é 

importante, desde já justificar também a ausência de um conselheiro, principalmente 

num momento de greve da Rede Municipal, onde 18 mil alunos estão sem aula, em 

nossa cidade, o que é prejudicial, acredito eu, enquanto pai de aluno também, tenho 

dois filhos na Rede Municipal, quanto a greve, não tem como se recuperar em  

menos de dois meses e o prejuízo fica só com os alunos (CM5 E1,06/11/2018). 
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Pensar sobre as questões apontadas acima pelos conselheiros de educação, requer 

algumas ponderações. Primeiramente, destacar o conceito de autonomia e associá-lo ao 

conceito de conselho de educação. Num sentido amplo, autonomia está relacionada à 

independência, a capacidade de autogovernar-se, e a liberdade para tomar decisões. Quando 

tomamos por base o conceito de conselho, segundo Cury (2006), o identificamos como sendo 

um órgão público colegiado, organizado horizontalmente para garantir um direito 

constitucional da cidadania. Nessa direção, compreendemos que um grupo seleto de pessoas 

estaria ressignificando o conceito de educação, ou seja, dentro da pluralidade de 

representações que existe nos conselhos, seriam capazes de produzir um novo desenho para a 

educação. 

O posicionamento destes conselheiros chama à atenção para questões que estão no 

cerne dos conselhos: a autonomia para o exercício das tarefas próprias da função e a 

dependência do poder executivo para organizar a estrutura mínima para o funcionamento do 

órgão. 

Para o grupo, o caminho possível está pontuado em duas direções: formação para os 

conselheiros de educação e a aproximação com os conselheiros escolares. Como relata o 

diálogo dos conselheiros: 

Pensando no CME, eu digo que o primeiro é manter formação de seis em seis meses 

para os conselheiros. A primeira coisa é a gente ter informação, informação vinda de 

formação. Quem não tem nenhuma, realizar (CM8 E3, 04/12/2018). 

 

A formação é importante, ela tem que acontecer (CM8 E3, 04/12/2018). 

 

A formação é mais para os membros e o seminário é mais aberto [...] o que eu falei é 

para a sociedade conhecer qual é o papel do CAE, do FUNDEB e do CME, com um 

público diferenciado, não só um público que vai que é participativo, que já sabe 

(CM8 E3, 04/12/2018). 

 

Realizar um Seminário com todos os profissionais da educação, de toda a rede, e 

também da rede particular, com mais representações no seminário. Um seminário 

para apresentar tudo, apresenta o corpo, os conselheiros, o que é o conselho, o que é 

que eles fazem num seminário para as demais pessoas envolvidas na educação, que 

são os professores, coordenadores, não somente chamar só um de cada escola, ter 

mais de cinco representações (CM7 E3, 04/12/2018). 

 

O seminário é interessante, agora me lembro da minha época, enquanto estava na 

Assessoria da Diversidade Étnico-racial, fazíamos os seminários na rede, para que o 

professor tivesse conhecimento da Lei 10.639/03, ai o que é que acontecia: as 

direções de escola mandava para o seminário, apenas aquela pessoa que se 

identificava com o tema, em quatro, cinco, sete seminários, em todos os sete 

seminários, se a gente verificasse a frequência, são as mesmas pessoas nos sete 

seminários, aí não surtiu efeito praticamente. Então, assim, um seminário para 

qualificar os conselheiros, quem irá participar desse seminário? Somente os 

conselheiros? Ai teria que ser formação continuada para a rede, no caso, por que ai 

poderia formar todos que estivessem na mesma situação (CM4 E3, 04/12/2018). 
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Eu estou entendendo a fala da colega, e eu poderia sintetizar ai, dizendo que uma 

complementa a outra, porque quando um conselheiro ele conhece o seu papel, ele 

atua melhor, ele atua de forma qualitativa (CM2 E3, 04/12/2018). 

 
Assim, ante do exposto, o conselho deve se constituir num canal efetivo de 

participação e incorporar novas formas de comunicação com/para a gestão pública, de 

maneira que possa apresentar suas demandas, ter atenção devida pela gestão municipal, e 

juntos, articular esforços para solucionar as questões educacionais como integrantes proativos 

do Sistema Municipal de Ensino. 

 
4.2 Formação para Conselheiros 

 
 

Durante os diálogos coletivos com os conselheiros de educação, ficou evidente a 

necessidade de formação para os conselheiros. 

Quando o conselheiro sabe quem ele é, e o trabalho que ele tem enquanto 

conselheiro, fica mais fácil dele passar isso para a sociedade, para a comunidade 

local e se transformar num agente multiplicador aqui, e esse movimento se torna, 

pelo meu entender, algo cíclico porque os próximos conselheiros à medida que for 

vindo a vacância, eles já estão entendendo ali as suas funções e até mesmo se 

predispondo a ser conselheiro, já há um interesse nisso, então é alguém que parte 

muito disso ai, de uma formação interna para que isso se expanda até as escolas, até 

a comunidade em geral professores, pais e os alunos (CM2 E3, 04/12/2018). 

 

A forma de garantia do conhecimento do lugar que ocupa e a formação dialogam com 

a fala do conselheiro. A experiência que vai se acumulando ao longo dos anos, com a 

participação nos órgãos colegiados tem um significado importante, mas, como ressalta o 

conselheiro, enfrentar novas situações, exige a organização interna de formação. 

Os diálogos coletivos no grupo demonstram que os conselheiros vêm avançando 

quando reconhecem a necessidade de ampliação de seus conhecimentos e persistem na luta 

por uma estrutura e funcionamento adequado nos espaços dos conselhos, procurando  

melhores condições para enfrentar as dificuldades. 

[...] parece que as leis desse país são elaboradas, só para se ter no papel, não para se 

cumprir. O que é que já devia ter acontecido, com essa falha do FUNDEB. Toda 

aquela sanção que é imposta pela lei e não acontece. Por isso que não dá essa 

visibilidade toda, eu acredito que seja por aí. Porque se de imediato ocorre de trancar 

a verba da educação, de imediato o gestor ia pensar na lei do FUNDEB, porque tem 

que fazer valer. Ficou mais de três anos o Conselho do FUNDEB sem ter um lugar 

especifico de funcionamento e quando se põe num lugar especifico para funcionar, 

não tem material especifico para funcionar, o espaço está lá é a sala do FUNDEB, 

que não é uma sala de reuniões, mas, é uma sala para apenas o Presidente ficar lá 

dentro. E não tem condições de trabalho. Não tem papel, não tem impressora, tem 

computador, mas não tem internet, e eu tenho que acessar o site do FUNDEB para 
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tirar de lá os informativos, e aí, quando vem uma comunicação, tem que vir para 

aqui (CME), porque era aqui que funcionava a Câmara do FUNDEB, eu tenho que 

passar aqui para pegar a comunicação. Porque mesmo que a gente mude o endereço 

para lá, e quando sair de lá? Como é que a gente vai pegar essa comunicação? Aqui 

é mais fixo do que lá. Vai permanecer a comunicação sendo entregue aqui, e eu 

tenho que passar aqui duas ou três vezes por semana para pegar essa comunicação, 

ou seja, vocês colocaram bem um ponto chave, as leis, e a necessidade de se 

conhecê-las. Até mesmo porque a própria lei diz que a ninguém é dado o direito de 

não conhecer. Mas, parece que a aplicação dessa lei, é que é falha e que ela é feita só 

para agradar e não para se cumprir (CM4 E3, 04/12/2018). 

 

O relato desse conselheiro expõe algumas situações vivenciadas no seu espaço de 

atuação, aponta o descumprimento da lei e indica questões que comprometem o exercício 

adequado da função de conselheiro de educação. Ao mesmo tempo, evidencia a necessidade 

de conhecer a legislação educacional, e utiliza a própria lei para tecer uma crítica. E sobre a 

formação para conselheiros, continua pontuando: 

 
Eu não visualizei nenhuma ideia de formação prevista no Regimento do Conselho 

do FUNDEB. Eu já li o Regimento quase todo e não tem nada sobre formação. Fala 

do processo eleitoral, fala da participação por dois anos que foi alterada para três, 

mas é inconstitucional, porque fere a lei maior. [...] Agora, eu acho que deveria 

constar no Regimento, essa idéia, a obrigatoriedade dessa formação, porque eu estou 

vendo ai que no CME ela está prevista no Regimento, e no Regimento do Conselho 

do FUNDEB não prevê essa formação (CM4 E3, 04/12/2018). 

 

Desculpe interromper, no plano de ação, é, mas no Regimento não como formação 

continuada, porque quando você se debruça para estudar a legislação para responder 

uma consulta pública, ou a responder a comunidade educacional, você já está 

fazendo uma formação interna, não específica. Obrigatoriamente o estudo dentro da 

sua competência, porque nós temos que estar preparados (Técnica Pedagógica E3, 

04/12/2018). 

Os posicionamentos em destaque acima mostram a necessidade de planejamento e 

avaliação das ações nos conselhos, por meio de um plano de ação anual a ser desenvolvido 

nos conselhos de educação. O Conselho tem autonomia para organizar seu plano de ação, e 

incluir o processo de formação para os Conselhos. Esta é uma necessidade do próprio órgão, 

independente de constar ou não no regimento do órgão. O conselho tem autonomia para 

desenvolver sua atividade formativa, e atender seus interesses e prioridades. O próprio estudo 

do Regimento Interno, de pareceres ou resoluções se constitui num momento de formação, 

permitindo que os conselheiros ampliem seu conhecimento acerca do órgão. Certamente, esse 

estudo se inicia com a lei que estrutura o conselho seguido do estudo do regimento interno. O 

plano de ação anual do conselho precisa ter abertura para os momentos formativos, 

principalmente pelo aspecto da rotatividade dos conselheiros, uma vez que os mandatos não 

são iguais, iniciam e terminam de acordo com o período em que o conselheiro toma posse. 
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Dessa maneira, a formação é uma construção do próprio grupo, desenvolvida pelos pares ou 

por quem o grupo estabelecer parceria para mediar ação. 

E essa ação já é esperada por alguns conselheiros, por entenderem a sua necessidade e 

o quanto ela contribui para a qualificação do conselheiro. No momento em que os diálogos 

foram avançando, foram buscando respostas para tantas questões, como: Porque é que tem 

tanto conselho municipal? E qual é a atuação de cada um? Quem vai fazer a cobrança sobre o 

trabalho que o conselho está fazendo? O que a gente pode fazer para melhorar a ação dos 

conselheiros? Partindo destes questionamentos e com base no movimento próprio da 

Pesquisa–Ação, vinham à tona as fases descritas por Thiollent (2000) para a constante 

reflexão sobre a ação nos conselhos: a) planejamento e ação; b) avaliação e teorização; e c) 

retroação sobre o problema, como sendo as etapas para orientar o caminho a ser trilhado pelos 

conselheiros de educação. 

Encontramos também subsídios teóricos para fundamentar nossa visão sobre a 

importância do conhecimento, o que, em Vázquez (1968), define-se como uma práxis criativa, 

ou seja, uma atividade, capaz de transformar a realidade por conta do grau de consciência que 

o sujeito tem e utiliza na ação. E ao analisar o papel dos conselheiros de educação, entender 

como o conhecimento pode fazer emergir uma nova atuação, Conforme Vázquez, 

[...] a relação entre o pensamento e a ação requer a mediação das finalidades que 

homem se propõe. Por outro lado, se as finalidades não ficam limitadas a meros 

desejos ou fantasias, e são acompanhadas de uma vontade de realização, essa 

realização – ou conformação de uma determinada matéria para produzir determinado 

resultado - requer um conhecimento de seu objeto, dos meios e instrumentos para 

transformá-lo e das condições que abrem ou fecham as possibilidades dessa 

realização (1968, p. 192). 

 

Os conselheiros compreendem que nem sempre será possível superar as situações, mas 

juntos e com maior nível de conhecimento, interação e consciência acerca da importância de 

seu papel no sistema, terão condições de interpretar a realidade, e assumir uma nova práxis, 

uma práxis transformadora por meio de novas ações (VÁZQUEZ, 1968). Algumas 

ponderações feitas merecem destaque: 

Ai faz uma formação e depois faz um seminário para o público alvo. [...] um é 

complemento do outro, para passar esse conhecimento a todos que é a sociedade, 

porque tem gente que não sabe de nada, não sabe o que é CME. Está sabendo por 

que eu sempre fico comentando, e ai eu começo a dizer o que é CME (CM7 E3, 

04/12/2018). 

 

Então Nai, pergunto em termos dessa aplicação, diante de um trabalho cientifico 

assim, como é esse do Mestrado, o qual você se debruçou sobre esse ponto do papel 

do conselho, frente ao papel do conselho e a gestão. Ao finalizar, vou dar um 

pensamento aqui, é possível que a gente tenha alguma audiência com o Ministério 
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Público para que a gente possa sinalizar ao Ministério Público, porque assim, nós 

aqui envolvidos, nós conhecemos o que está faltando e quando não se cumpre a lei, 

quem é que cobra o cumprimento da lei? Então, eu penso que é o  Ministério 

Público. Que nós tenhamos um Promotor ou o Ministério Público voltado a estar 

mais assim atuante, frente aos órgãos de educação, Secretaria da Educação, o NRE 

05 (Núcleo Regional de Educação), na cobrança das leis de educação. Porque, aqui, 

nós sabemos de imediato quando não é cumprido, você sabe logo quando não é 

cumprido, quem está no exercício da função, a gente sabe. Agora o que nós 

precisamos é que acima de nós, quem é que cobra, quem é que busca, quem é que 

pune, quem é que suspende, é lá. Então, será que o Ministério, diante de tantas 

obrigações que eu sei que tem, qual é o promotor voltado para a educação, que 

conheça de fato, como a palma da mão, as leis da educação para buscar o 

cumprimento? (CM8 E3, 04/12/2018). 

 
 

E eu diria isso também, buscar o Ministério Público como parceiro para o 

cumprimento das leis de educação (CM8 E3, 04/12/2018). 

 
 

Todas as discussões explicitadas nos diálogos com os conselheiros apontaram para a 

importância de garantir-lhes momentos de formação, e lutar para que essa prática aconteça em 

todos os conselhos municipais. A parceria com outros órgãos do controle social se faz 

necessária, visando ser identificado na sociedade e garantir o fortalecimento do próprio 

conselho frente aos desafios atuais. 

Quando se analisa a questão da “Formação para Conselheiros” em âmbito nacional, 

vale fazer menção a dois programas: o Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros 

Municipais de Educação (Pró-Conselho). O programa estimula a criação de novos conselhos 

municipais de educação, o fortalecimento daqueles já existentes e a participação da sociedade 

civil na avaliação, definição e fiscalização das políticas educacionais, dentre outras ações. O 

Pró-Conselho tem como principal objetivo qualificar gestores e técnicos das secretarias 

municipais de educação e representantes da sociedade civil para que atuem em relação à ação 

pedagógica escolar, à legislação e aos mecanismos de financiamento, repasse e controle do 

uso das verbas da educação. E o Programa Nacional de Formação Continuada a Distância nas 

Ações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parceria com a 

Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC). Nos referimos aos cursos do Programa 

Formação pela Escola (FPE), que utiliza a metodologia de Educação a Distância para 

capacitar cidadãos que exercem funções de gestão, execução, monitoramento, prestação de 

contas e controle social de recursos orçamentários dos programas e ações financiados pelo 

FNDE. Também podem participar os profissionais de educação da rede pública de ensino, 

técnicos, gestores públicos estaduais, municipais e escolares, membros do comitê local do 

Plano de Ações Articuladas (PAR) e dos conselhos de controle social da educação (Conselho 
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Municipal de Educação (CME); Conselho Escolar (CE); Conselho de Alimentação Escolar 

(CAE); Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS FUNDEB) 

que atuam no segmento da educação básica e cidadãos que tenha interesse em conhecer as 

ações e os programas do FNDE. No município, quando há oferta de cursos por meio deste 

programa, há uma ampla divulgação e os conselhos de educação tem a oportunidade de 

participar e divulgar entre seus pares. Em 2018 ocorreram os cursos: Curso Controle Social, 

Curso Sistema de Informações sobre Orçamentos em Educação (SIOPE) Curso Censo Escolar 

e os integrantes do Conselho do FUNDEB em Itabuna, participaram do Curso SIOPE. 

Outra oportunidade de formação é a participação em eventos regionais, estaduais ou 

nacionais. Embora, como já citado anteriormente, alguns impedimentos têm causado a 

ausência de representação dos conselhos de educação municipais nestes importantes cenários 

de formação, como relata dois conselheiros: 

Então, olha só que curioso, como a pesquisadora colocou aqui a questão do espiral, é 

justamente isso, a gente está indo e voltando para o mesmo ponto, quer dizer a gente 

chegou no ponto aqui da questão da necessidade de participação, de intercâmbio, de 

seminários fora, de justamente essa idéia de troca de conhecimento com outros 

conselhos, com os conselhos estaduais, com a União Nacional dos Conselhos 

Municipais de Educação, para isso tudo precisa de verba, precisa de custeio, então, 

que tá relacionado a formação, então quando você troca informações, você aumenta 

o seu conhecimento, e se qualifica, para aplicar, pelo menos a experiência do outro, 

para aplicar a sua realidade local, então é por isso que a gente precisa do apoio do 

poder público (CM2 E3, 04/12/2018). 

 

Outra coisa que a gente tem sofrido retaliação nos últimos tempos é a nossa não 

participação nas formações mais amplas, que envolve viagens, encontros que 

acontecem, encontros estaduais, encontros nacionais, porque dependem de 

hospedagem, passagem de avião e a gente tem ficado fora desta discussão ampla 

nacional, ultimamente remete a nossas condições de ordem pessoais, e isso não deve 

ser, deve haver uma compreensão que isso deve ser mesmo vindo de verba pública, 

a liberação de um número de conselheiros para estar também buscando essa 

formação mais ampla, fora da nossa cidade do nosso contexto aqui de conselho de 

Itabuna, em outra cidade do próprio estado, ou fora do estado, os encontros estaduais 

ou nacionais (CM8 E3, 04/12/2018). 

 

Dar condição de participação também ao conselheiro, no sentido de ter um recurso 

para transporte e alimentação. É preciso dar condição de participação ao conselheiro, 

para ele ter um recurso para alimentação e para transporte, a gente tem sempre essa 

fala, mas nunca recebemos essa contribuição (CM8 E3, 04/12/2018). 

 

Esses diálogos, mais uma vez evidenciam a necessidade de se constituir conselhos de 

educação democráticos, participativos e atuantes. A concretização dessa premissa, conforme 

afirma Lima (2009), dependerá da atuação consciente de sujeitos democráticos. No entanto, 

há o reconhecimento de que chegar a essas ações requer um aprendizado constante, na 

experiência cotidiana de participação, como já demonstramos no inicio desse capítulo, no 

diálogo de um conselheiro. 
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Nessa direção, os conselhos de educação de Itabuna, têm uma dupla tarefa pela frente. 

Primeiramente, no sentido de alertar a sociedade da necessidade de conhecer os conselhos de 

educação, de se envolver numa instância de participação cuja bandeira seja a educação. 

Conhecer o lugar que ocupa, e de fato, fazer a defesa por uma educação de qualidade para 

todos. Em segundo lugar, a aproximação e interlocução com os conselheiros escolares, para 

conhecer o cotidiano da escola, e entender como vem sendo construído o movimento pela 

gestão democrática na escola. A aproximação com esse conselheiro escolar faz com que torne 

um investimento nas futuras representações dos conselhos municipais, porque quanto maior o 

nível entendimento do conselheiro escolar, sobre esse lugar, maiores são as chances de se ter 

conselheiros municipais mais participativos atuantes. 

 
4.3 Representação dos Conselhos “O olhar da comunidade” 

 

Os diálogos coletivos entre os conselheiros de educação em Itabuna se desdobraram 

em várias reflexões, a saber: A função e atuação dos conselheiros do Sistema Municipal de 

Ensino de Itabuna são conhecidas por toda a sociedade? Quando se pensa em conselheiros de 

educação, existe um padrão comum aos três conselhos? Todos os três conselhos têm função 

igual e papel bem definido? É comum a todos os três conselhos? O grupo entendeu que essas 

reflexões ultrapassam os objetivos do trabalho proposto pela pesquisa que foi buscar o 

fortalecimento dos conselhos de educação, visando atuar de forma integrada na instauração da 

gestão democrática educação no âmbito do município. Contudo, os diálogos dos conselheiros, 

sobre a gestão democrática, a garantia não apenas da participação na tomada de decisões, mas 

também na socialização das competências dos conselhos para a comunidade, como sendo uma 

contribuição na transformação de um cidadão, oportunizando que os conselheiros de educação 

entendam que o exercício da função de conselheiro, vai além da sua presença na reunião 

ordinária mensal. Um conselheiro de educação, como assevera Cury (2006), “não pode se 

contentar com uma postura de boa vontade”, precisa se debruçar para conhecer, fazer uso 

desse saber e compartilhar, oportunizando a experiência no conselho com a chegada de novas 

representações no acolhimento, envolvimento e participação, de fato, possibilitando o 

exercício da gestão democrática da educação. O diálogo de um conselheiro expressa bem essa 

discussão: 

[...] estou conselheiro municipal de educação, e para mim foi uma grata surpresa. O 

contato com o conselho municipal, embora eu já estivesse atuando no colegiado 

escolar da escola estadual, onde a minha filha estuda, eu pude entender um pouco 

mais como funcionava e o quão é importante o trabalho do conselho municipal. E, 
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em contato com o CME eu pude conhecer o CAE e o Conselho do Fundeb. Para 

tentar ser objetivo, falando de gestão democrática, eu percebo que uma gestão ela 

não pode ser democrática quando os atores necessários a essa gestão, nesse caso, os 

conselheiros, eles se omitem ou negligenciam a importância do seu papel, do papel 

de cada um, e ia gente viu, infelizmente, mais especificamente, quem seria o mais 

interessado em numa gestão democrática, no tocante a educação, que são os alunos, 

ai a gente percebe os representante dos pais e dos alunos, infelizmente com uma 

dificuldade de participarem, então eles se omitem e as outras representações 

terminam tendo que falar por eles, o que é ruim (CM2 E2, 26/11/2018). 

 

O posicionamento do conselheiro expõe a complexidade vivenciada nos conselhos de 

educação em Itabuna, com a ausência dos representantes de pais nos conselhos de educação. 

A representação de pais ocupa cinco assentos nos três conselhos de educação, ou seja, são 10 

pais, mães ou responsáveis atuando nos colegiados e apresentando sua visão da escola e da 

sociedade nos espaços dos conselhos. No entanto, o diagnóstico do perfil dos conselheiros 

mostrou vacância da representação de pais, e um conselho, tem apenas um suplente desta 

representação. A ausência dessas representações, de acordo com os conselheiros, justificada 

pela dificuldade de comunicação com esses conselheiros, a falta de interesse desses 

representantes em participar da agenda do conselho, e um caso mais específico, uma mudança 

de domicilio ocorrida há mais de um ano e nenhuma providência tomada para que a vacância 

deixasse de existir, e ainda questionou de quem seria a responsabilidade de procurar sanar a 

vacância. 

A vacância na representação de pais/mães causa uma lacuna e deixa fora o olhar de 

quem vivencia o cotidiano escolar. Esse fato demonstrou a necessidade dos conselhos 

municipais se aproximarem dos conselhos escolares, para dialogar, oportunizando os 

conselheiros escolares conhecer o papel e a função dos conselheiros de educação no Sistema 

Municipal de Ensino, compreendendo que o assento dos pais nos conselhos municipais deve 

ser ocupado por representantes atuantes oriundos dos conselhos escolares. Esse relato 

expressa bem a questão: 

Então, eu entendo que essa questão de tentar trazer para perto essas 

representatividades, já é algo muito necessário, para que em seguida a gente possa 

fazer esse trabalho, que é de interação entre os conselhos, então a representação de 

pais e de alunos, em cada conselho no CAE, FUNDEB e no CME, para que a gente, 

fortalecendo essas representações, a gente consiga juntar esses conselhos e caminhar 

no sentido de um melhor nível de qualidade na educação, como um todo (CM2 E2, 

26/11/2018). 

 

Nos diálogos identificamos também, a vacância da representação de aluno/estudante 

nos conselhos municipais. Essa representação tem assento tanto no CME como no Conselho 

do FUNDEB, porém, em nenhum dos dois conselhos a representação está ativa. Justificativas 
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foram apresentadas, apontando a dificuldade de contato direto com as escolas e 

especificamente com esses representantes. As escolas da Rede Estadual de Ensino da Bahia 

têm grêmio estudantil
17

 instituído, e as escolas municipais de Itabuna não contam com essa 

instância que asseguraria um espaço democrático de participação dos alunos dentro das 

escolas, compondo com o Conselho Escolar, para as ações e deliberações oportunas para a 

educação pública. Essas questões não foram temas de discussão do grupo de conselheiros, 

uma contradição do próprio grupo, e dificuldade de compreender que talvez a preocupação da 

vacância, que fragiliza a instauração da gestão democrática da educação de Itabuna, pode 

estar na ausência de estímulo a esse grupo de alunos para instituir seu órgão de representação 

que possibilitaria o exercício da aprendizagem de participação. Por isso foi comum o 

posicionamento do grupo a respeito dessa vacância, tomar outra direção e incompreensão: 

[...] O pai que participava do conselho, os dois, não querem mais, os alunos, um não 

aparece mais e ninguém sabe por onde anda, e o estudante do ensino médio, só vai 

se der emprego a ele. Não é por aí, então esses tem que ser mudado por outro, vamos 

ter que procurar outro aluno para participar, e no mais, são os professores, os 

professores sempre estão lá trabalhando, e nós estamos funcionando devagarzinho 

(CM4 E2, 26/11/2018). 
 

Uma estratégia exequível à presidência dos conselhos municipais é acompanhar mais 

de perto a participação das representações nas reuniões mensais e atentar para os prazos dos 

mandatos dos conselheiros. O que pode minimizar a questão da vacância de várias 

representações ao mesmo tempo, num mesmo colegiado. 

Outra questão pertinente observada no momento da análise do diagnóstico dos 

conselhos, mostra que um conselheiro ocupa simultaneamente, assento em vários conselhos 

municipais. É preciso atentar e dialogar sobre essa questão, observando qual tem sido a real 

contribuição destinada a cada órgão em que o conselheiro tem assento? Qual é a viabilidade 

de um sujeito ser representante em vários conselhos? Será que de fato há contribuição de um 

conselheiro com várias representações para a consolidação do órgão no Sistema Municipal de 

Ensino? 

Faz-se necessário uma reflexão e a busca por essas respostas, partindo da observação 

do olhar que a comunidade tem sobre a atuação dos conselhos. Esse deve ser um movimento 

constante dos conselhos de educação. O posicionamento de um conselheiro foi destacado 

 
17 

Não cabe aqui nesta pesquisa o debate sobre o funcionamento dos grêmios da rede estadual da Bahia, e a 

ausência dessa instância na rede pública municipal de Itabuna. No entanto, compreendemos o grêmio como um 

dos mecanismos de gestão democrática e de participação efetiva dos alunos. O aprendizado de participação 

pressupõe estimular a instituição e efetivação de criação desse órgão, o que possibilitaria a participação dos 

alunos nos conselhos. 
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aqui, por evidenciar claramente algumas das questões apontadas, proporcionando várias 

reflexões: 

 
[...] atualmente tenho assento em vários conselhos, dentre os mais importantes são: 

CME, CAE, FUNDEB, Fórum Municipal de Educação e atualmente também atuo 

frente ao Conselho Escolar da escola da qual eu também eu estou lotado. Bem, a 

minha experiência, o que eu posso de fato relatar é que todos esses órgãos 

colegiados são ferramentas fundamentais que ajudam qualquer gestor a tocar a 

política pública educacional local. Mas, é uma pena que nenhum deles, eu falo 

nenhum, que parece uma praga. Enquanto você está fora da gestão, você defende 

todos os princípios da gestão democrática. Mas, todos eles ao chegar na 

oportunidade do mandato, despreza e menospreza esse principio. A gente vem 

assistindo, digo, eu pelo menos, não quero ser antiético, mas quero pontuar que a 

gente vem acompanhando de perto pessoas que pregavam um discurso, mas quando 

chega a qualquer tipo de cargo que depende dos órgãos colegiados para tocar a 

política pública, eu falo da política pública em educação porque é o foco do nosso 

trabalho, a gente percebe o discurso da prática desencontrada do discurso teórico que 

se pregava lá atrás, e é uma pena! As pessoas que estão na gestão, ou que querem 

fazer gestão, não conseguem ainda aprender a ter os órgãos colegiados como 

parceiros que vão construir e dar continuidade ao projeto educacional. É uma pena! 

O CAE é visto como inimigo por diretores escolares, por vice-diretores, pelos 

gestores municipais como prefeito, gestão de secretaria, a gente sabe que Secretário, 

quando os conselhos procuram, e no caso especifico do CAE, procuram para pontuar 

relatórios, demonstrar o que de fato está incoerente, seja na cantina central ou 

cozinha de escola, a gente percebe a grande insatisfação nas ponderações feitas dos 

relatórios. É uma pena! O que eu enquanto conselheiro vejo, gestores escolares 

despreparados, poucos compreendem o que é uma gestão colegiada (CM 6 E2, 

26/11/2018). 

 

Cabe retomar o conceito de sistema, com a ideia de “um todo integrado”, ou seja, 

partes que se movimentam e devem se encaixar. Os conselheiros de educação entendem que 

tem um longo papel pela frente, que é persistir na ampliação da cultura de participação, pensar 

a Secretaria da Educação incluindo as Unidades Escolares que formam a Rede de Ensino, 

como também, pensar os Conselhos de Educação, buscando interação com os Conselhos 

Escolares e as Escolas, uma vez que são eles que se movimentam e operacionalizam a política 

educacional. 

É urgente tratar a gestão democrática tanto em âmbito escolar como em âmbito do 

sistema, visando a construir uma gestão pautada na democracia, com ampliação do diálogo 

que dê voz e vez aos diferentes sujeitos que tem condições de participar e contribuir na 

definição e/ou operacionalização de ações em prol da melhoria na educação municipal. 

Portanto, é urgente ressignificar o conceito de gestão democrática, compreendendo  

que requer maior nível de conhecimento, interação entre os conselheiros de educação, os 

técnicos da Secretaria da Educação e a comunidade em geral, de maneira que todos os atores 

contribuam para a visibilidade dos órgãos ligados à educação e se consolidem como 

democratizadores da política educacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo nasceu da motivação da pesquisadora em compreender como vem 

sendo construída a gestão democrática da educação, no município de Itabuna-Bahia, mediante 

uma inquietação por saber da existência de vários Conselhos Municipais e de saber, como se 

articulam em prol da efetivação de tão importante princípio constitucional. 

Inicialmente, com a mesma vontade de conhecer, peculiar de uma ex-conselheira de 

educação, fui instada a entender durante esta pesquisa, com base nos documentos legais e na 

apreensão junto aos demais conselheiros, o processo de constituição dos Conselhos 

Municipais com suas perspectivas e desafios. Como mencionado anteriormente, uma 

peculiaridade deste trabalho é a nomenclatura utilizada para identificar os três conselhos aqui 

analisados: Conselho Municipal de Educação, Conselho de Alimentação Escolar e o Conselho 

do FUNDEB, como sendo Conselhos de Educação, e identificados aqui, por sua ligação com 

a escola e responsabilidade na gestão da educação municipal. Para justificar essa intersecção, 

recorremos a Bordignon (2009) em seu conceito de Sistema, quando afirma “elementos, 

partes estruturadas em relação interdependente, formando um todo dotado de certo grau de 

harmonia e autonomia e voltado para uma finalidade”, aqui, notadamente a Educação. 

Nessa direção, buscou-se conhecer o papel e a atuação dos Conselheiros de Educação 

no acompanhamento e execução do princípio da gestão democrática no sistema de ensino de 

Itabuna/BA. Foi uma experiência pioneira no municipio. Em primeiro lugar, porque a ideia de 

sistema e de conselho, conforme demonstra este estudo é uma vivência recente, tendo em 

vista que a abertura para criação dos sistemas e, consequentemente, a organização em 

conselhos, foi assegurada no Brasil, há pouco mais de 30 anos. Com relação ao município, a 

instituição do primeiro conselho de educação se deu há pouco mais de 20 anos. Em segundo 

lugar, porque foi uma oportunidade de aproximação de representações distintas, idealizando 

ações a partir de seus papéis e atribuições, visando o fortalecimento dos órgãos e 

reconhecimento da sociedade. 

Para orientar o alcance do objetivo geral, elencamos três objetivos específicos 

responsáveis pela apresentação do nosso objeto de estudo: Conhecer a trajetória e a 

implantação dos conselhos ligados à educação em Itabuna/BA; Analisar a interação entre os 

Conselhos de Educação no município e as ações que vem desenvolvendo no Sistema 

Municipal de Ensino; Organizar um grupo de trabalho para discussão e elaboração de uma 
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proposta de plano de ação e fortalecimento da gestão democrática da educação no Sistema 

Municipal de Ensino em Itabuna/BA. 

A pesquisa permitiu conhecer a história dos conselhos ligados à educação, a partir dos 

princípios basilares dispostos na Lei Orgânica Municipal, especificamente, em seu artigo nº 

248 que trata da gestão democrática do ensino público municipal. Identificamos o período em 

que os conselhos de educação foram instituídos, a origem das representações, a forma de 

acesso, a composição das presidências e os documentos que tratam de suas especificidades. 

Permitiu igualmente a imersão da pesquisadora no cotidiano dos conselhos, por meio da 

participação nas reuniões ordinárias, e possibilitou diálogos com as Secretarias Executivas e 

Técnicas Pedagógicas destes conselhos para uma melhor compreensão das ações realizadas 

pelos órgãos, e suas contribuições para a articulação das políticas públicas na educação 

municipal. 

Nos diálogos coletivos com os conselheiros de educação em Itabuna/BA, o grupo 

mostrou alguns benefícios que surgiram a partir do movimento desta pesquisa: aproximação 

dos conselheiros; conhecimento de que as perspectivas e os desafios são/estão próximos; e o 

entendimento de que no grupo se fortalece enquanto espaço de participação em constante 

defesa pelo estabelecimento de políticas públicas voltadas para a qualidade da educação. 

A pesquisa partiu da hipótese de que existindo interlocução entre os conselheiros de 

educação, seria possível avançar em relação aos desafios que estão postos para o 

cumprimento da Meta 19 do Plano Nacional de Educação/2014, relacionada à efetivação da 

gestão democrática no âmbito municipal por meio do acompanhamento e controle social dos 

conselhos de educação. Nessa direção, propomos neste trabalho, responder a seguinte questão 

de pesquisa: Que interação existe entre a atuação dos Conselheiros de Educação em 

Itabuna/BA e o cumprimento do princípio da gestão democrática? 

Ao iniciarmos esta pesquisa, de maneira alguma poderíamos antever as perspectivas e 

os desafios de cada conselho. Os diálogos coletivos com os conselheiros de educação 

permitiram vivenciar contextos diferenciados. E desde o primeiro encontro coletivo, os 

conselheiros indicaram a necessidade de formação continuada para os conselheiros de 

educação, visando à necessidade de maior conhecimento da legislação educacional, bem 

como a função, competência e atuação dos Conselhos de Educação. Essa indicação dos 

conselheiros mostrou que antes mesmo de discutir sobre o processo de efetivação da gestão 

democrática da educação, os conselheiros estavam preocupados em conhecer a legislação, 

identificar melhor suas funções e competências, visando a partir daí, uma melhor atuação. 
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A Pesquisa–Ação como suporte teórico-metodológico, nos ajudou no processo de 

discussão, já que essa metodologia conta com a participação de atores implicados, que 

participam com conhecimentos diferenciados, propondo resolução dos problemas coletivos e 

aprendendo na ação. A Pesquisa-Ação tem sido concebida como metodologia de articulação 

do conhecer e do agir. Na Pesquisa-Ação, a tomada de consciência é importante no plano do 

agir, [...] no modo de fazer e de saber fazer (THIOLLENT, 1998, p.100). 

Pela Pesquisa-Ação é possível estudar dinamicamente os problemas, decisões, ações, 

negociações, conflitos e tomadas de consciência (THIOLLENT, 1998, p.19). Operacionalizar 

Pesquisa-Ação é um desafio que se constrói no processo, e vai se aprimorando a partir da 

análise do que somos, do que fazemos e do que queremos. É na percepção do grau de 

complexidade das nossas ações e da consciência do que vem sendo feito, que buscamos o que 

necessita ser alterado, para desenvolver uma educação que pode transformar. 

Logo, na Pesquisa-Ação, sempre se trabalha com os outros, considerando nesse 

movimento a voz do sujeito, sua perspectiva, seu sentido, não apenas para um registro ou 

posterior interpretação de dados, mas sim, para enfatizar as vozes dos sujeitos no momento da 

práxis social da investigação (THIOLLENT, 1998). 

A organização da Pesquisa-Ação com os Conselheiros de Educação em Itabuna/BA  

foi desenvolvida sob a forma de encontros coletivos, por meio de convite extensivo a todos os 

conselheiros de educação. Os encontros coletivos foram realizados nos espaços de 

funcionamento dos conselhos de educação, entre os meses de novembro e dezembro/2018 e 

de maio a julho/2019. 

Algumas fragilidades foram apresentadas pelo grupo durante os diálogos coletivos, 

que interferem diretamente no funcionamento do órgão e na atuação dos conselheiros de 

educação: a descontinuidade das politicas educacionais pela mudança da gestão municipal; o 

rompimento do mandato de um conselheiro também pela mudança da gestão; a falta de 

infraestrutura nos espaços dos conselhos e até mesmo, a disponibilização de recursos 

humanos para atuar nos conselhos. A questão da autonomia financeira, que foi apontada desde 

o primeiro diálogo coletivo, vem causando prejuízos à consolidação dos Conselhos de 

Educação, pois existem ações que ficam comprometidas ou inviabilizadas por falta de 

recursos ou materiais que os conselhos não disponibilizam e nem sempre contam com o 

atendimento da Secretaria da Educação. 

Para que seja possível alterar a dinâmica de funcionamento dos conselhos, é preciso 

estreitar o diálogo com os gestores da educação, e aumentar o comprometimento dos 
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conselheiros de educação frente às suas atribuições/competências por uma educação de 

qualidade. O diagnóstico dos Conselhos de Educação e os diálogos coletivos demonstraram 

algumas possibilidades que podem ser desenvolvidas para qualificar o funcionamento dos 

conselhos, como: estudo da legislação educacional; existência do plano de ação anual para 

acompanhamento e avaliação das ações; acompanhamento aos prazos e mandatos dos 

conselheiros; redução da vacância nas representações de pais/mães e aluno/estudantes, além 

da aproximação com os conselheiros escolares. Nas discussões, o grupo deixa claro que não 

são tarefas fáceis, e nem rápidas, mas entendem que ainda há muito a ser feito pela educação, 

confirmando que a participação dos conselheiros de educação, é condição sine qua non neste 

processo. 

Nos últimos encontros da pesquisa, partindo das análises geradas, os conselheiros 

definiram algumas ações para melhorar a dinâmica nos conselhos de educação. Elaboraram 

um plano composto de três ações prioritárias aos conselhos: Encontros de Formação para os 

Conselheiros de Educação; Audiência com a Promotoria da Educação e Seminário dos 

Conselhos Municipais. A contribuição do grupo com a realização dessas ações demonstra 

possíveis soluções para amenizar as dificuldades existentes no contexto dos Conselhos de 

Educação em Itabuna/BA. Essas ações por certo, podem favorecer a cultura de participação, 

garantindo que pessoas diferentes ocupem as diferentes representações nos Conselhos 

Municipais; ampliar o diálogo entre os Conselhos de Educação e o Governo e, por meio dos 

encontros de formação, proporcionar aos conselheiros, o estudo da legislação educacional e a 

identificação das funções e competências de cada Conselho de Educação. 

Com o estabelecimento desse plano de ação, dois aspectos ficaram evidenciados pelo 

grupo: a necessidade de cuidar da vacância das representações e, principalmente, buscar 

solucionar junto ao gestor da educação a questão da autonomia financeira e suprimento das 

necessidades para o funcionamento dos Conselhos de Educação em Itabuna. Em relação à 

vacância das representações, o grupo prevê aproximações com os conselhos escolares, o que 

de certa forma, aproxima-se também das escolas. 

A pesquisa salienta que os Conselhos de Educação de Itabuna/BA são organismos 

fundamentais no Sistema Municipal de Ensino, e devem se consolidar como articuladores 

políticos situados entre a sociedade e o governo. Os Conselhos de Educação também são 

espaços de disputas de políticas e ideologias, porém, os conselheiros devem buscar o 

fortalecimento junto à sociedade civil, por meio da socialização e envolvimento nas ações 
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desenvolvidas, lutando sempre pela construção de um espaço de cidadania com participação 

democrática. 

No decorrer desta pesquisa encontramos uma série de contradições e possibilidades 

relevantes para que pudéssemos entender como vem sendo construída a atuação da sociedade 

civil na estrutura do Estado, por meio da participação dos Conselhos de Educação. O 

desenvolvimento desta pesquisa foi crucial para minha auto formação. A ampliação da visão e 

de conhecimento desse espaço foi um importante aspecto reconhecido por todos os 

participantes do grupo e pela pesquisadora. 

No âmbito desta pesquisa, o compromisso assumido por todos os sujeitos implicados 

foi de qualificar e fortalecer os Conselhos de Educação, proporcionando visibilidade no 

cenário local. Analisar a atuação dos Conselheiros de Educação no Sistema de Ensino de 

Itabuna/BA, sob a perspectiva da Pesquisa-Ação, possibilitou a compreensão do cotidiano dos 

Conselhos de Educação e de como estão entrelaçados os desafios e possibilidades no âmbito 

municipal. Realizar esta pesquisa proporcionou igualmente identificar elementos antes 

desconhecidos e que exigiu um esforço no distanciamento da visão de ex-integrante do 

Conselho Municipal de Educação para a construção das competências de pesquisadora, com o 

afastamento do objeto e o rigor científico que a pesquisa requer. O cuidado na seleção das 

fontes e a análise criteriosa dos dados, e não nas minhas impressões de professora da Rede 

Municipal e nem da ex- conselheira, foi um exercício árduo e diário, que a todo o momento 

me levava a refletir sobre os objetivos propostos para esta pesquisa. Sinto-me gratificada em 

saber que o trabalho com os Conselheiros de Educação foi potencializador por agregar novos 

conhecimentos sobre a gestão democrática; proporcionar trocas entre os conselheiros de 

educação com mais experiência e os que estavam iniciando sua atuação; por permitir o 

desvelar de um novo entendimento sobre o perfil de conselheiro que deve ser implementado 

no âmbito dos Conselhos Municipais; e por ter participado da sistematização de ações que 

podem alterar a realidade dos conselhos de educação em Itabuna. O exercício da democracia 

foi outro aspecto importante no grupo, porque ser democrático exige cotidianamente dar voz 

ao sujeito e as suas expectativas, e nem sempre é uma tarefa fácil lidar com representações 

plurais. 

Tomada pelas reflexões do percurso deste trabalho, evidenciamos a relevância social 

dos conselheiros de educação e acreditamos que a interlocução iniciada entre os três 

conselhos de educação: o CME, o CAE e o FUNDEB, por meio dos diálogos coletivos, se 

transformaram em um importante canal de comunicação, permitindo aos conselheiros 
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compreender que essa é uma parceria necessária, para equacionar questões comuns em seus 

campos de atuação. 

Tenho certeza de que as análises aqui apresentadas não dão conta de contemplar a 

totalidade da atuação dos Conselheiros de Educação em Itabuna, principalmente porque 

tivemos apenas um grupo de conselheiros participando da pesquisa, e a descoberta da 

vacância em várias representações nos conselhos, já contribuiria para fomentar novas 

discussões e ampliar o debate sobre as questões pesquisadas. 

O vasto campo de discussão e as possibilidades de estudo sobre os Conselhos de 

Educação, quer seja no âmbito do sistema ou da escola, demonstra: a necessidade de estudos 

que aproximem os conselhos e possibilitem o exercício da gestão democrática na educação; 

elejam a defesa pelas políticas públicas educacionais como objeto de estudo; o 

aprofundamento sobre as especificidades da função de conselheiro de educação; além de 

estudos que permitam possibilidades de implementação de formação continuada para 

conselheiros de educação em âmbito municipal. 

Certamente, esta pesquisa poderá servir como fonte para outros trabalhos ou para 

servir de consulta aos pesquisadores que desejam conhecer sua atuação dos Conselhos de 

Educação e no Sistema Municipal de Ensino de Itabuna. 

Assim, afirmo que chegando aqui, percebo que o final não chegou, e nem chegará 

enquanto houver atores buscando ampliar sua qualificação para lutar melhor. Como afirma 

Domingo (1994ª): “A pesquisa-ação não é o estudo do que os outros fazem, mas o de nossas 

próprias práticas” (apud Rocha, 2012 p. 16). E relembrando o formato de espiral, fico certa 

que a pesquisa, não acaba aqui. O que se finda agora, é o objetivo proposto nesta pesquisa, em 

outras palavras, a Pesquisa-Ação sempre vai compreender a identificação de um problema, o 

planejamento e execução das ações, e como afirma Thiollent (1998), o cotejamento do saber 

formal com o saber informal dos “sujeitos implicados”, a partir da análise das práxis, e do 

nível de consciência, pode provocar a transformação. Feito isso, o movimento cíclico então se 

repete. 

Com esse entendimento podemos afirmar que este tipo de pesquisa seria um processo 

de aprendizagem coletiva, onde um grupo de conselheiros partindo de uma determinada 

situação analisa sua realidade com vistas a modificá-la, ao menos, em alguns aspectos. 
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ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Conselheiro(a) 

 
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, na pesquisa “O Princípio da gestão democrática e a atuação 

dos Conselheiros de Educação em Itabuna - BA” que tem como objetivo analisar o papel e a influência dos órgãos 
colegiados de educação no acompanhamento, execução e cumprimento do princípio da gestão democrática em Itabuna/BA, 

período 2010 a 2018, na rede pública de ensino do município de Itabuna-BA. No caso de aceitar fazer parte desta 

investigação, o(a) senhor(a) participará de encontros quinzenais com um grupo formado pelos Conselheiros Municipais 

integrantes do Conselho de Educação, de Alimentação Escolar e Conselho do FUNDEB, para discutirmos, por meio do 
diálogo, o papel, a atuação e os desafios vivenciados no município frente ao desenvolvimento do principio da gestão 

democrática. 

Logo, exigirá uma disponibilidade de seu tempo para participação dos encontros. Esse ato poderá causar certo 

desconforto, mas nos comprometemos a suspender a qualquer momento que desejar. Lembramos, portanto, por se tratar de 
uma investigação pautada no diálogo, todo o processo de construção de conhecimento respeitará o sujeito e seus argumentos. 

Assim, o Sr. (a) terá liberdade para pedir esclarecimento sobre qualquer questão, bem como para desistir de participar da 

pesquisa a qualquer momento que desejar, mesmo depois de ter assinado este documento, e não será, por isso, penalizado de 

nenhuma forma. 
Ainda, solicitamos permissão para o uso da gravação como forma de melhor apreensão das informações, 

ressaltando que preservaremos todos os dados coletados, que essas informações serão utilizadas única e exclusivamente para 

a execução do projeto em questão, e somente serão divulgadas de forma anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer 

outras indicações que possa identificar o sujeito da pesquisa. 
Também garantimos que a pesquisa não representa qualquer forma de gasto, e que mesmo que não previsto, caso o 

participante tenha gastos decorrentes da pesquisa, ele será ressarcido pela pesquisadora, pois o participante tem o direito a 

indenização se tiver qualquer dano decorrente da sua participação na pesquisa. 

Por se tratar de uma pesquisa em que se discutem os problemas que afetam diretamente a gestão democrática e 
envolve diálogos para resolução dos problemas detectados pelo grupo, os conhecimentos gerados pode contribuir o repensar 

ação-reflexão-ação de ações que visem à melhoria da qualidade da educação do município, e, consequentemente, o 

desenvolvimento do princípio da gestão democrática. Desse modo, sua participação neste estudo será importante, pois os 

resultados deste trabalho podem fornecer subsídios para a elaboração de um plano de ação para o desenvolvimento, 
acompanhamento e avaliação de atividades integradas que favoreçam a consolidação do princípio da gestão democrática no 

município de Itabuna/BA. 

Asseguramos que os dados de identificação e outros confidenciais serão mantidos em sigilo de forma a resguardar 

sua privacidade e integridade moral. Garantimos, caso desista a qualquer momento da pesquisa (mesmo após a assinatura 

deste termo), que basta avisar às pesquisadoras e este termo de consentimento será devolvido, bem como todas as 
informações dadas pelo(a) senhor(a) serão destruídas imediatamente ou devolvidas para o(a) senhor(a), sem que haja 

nenhuma forma de prejuízo. 

Ademais, como responsáveis por esse estudo, temos o compromisso de manter em sigilo absoluto todos os seus 

dados, declarações, opiniões. Uma vez esclarecido o objetivo da pesquisa e sua participação, pedimos que assine o presente 
documento. 

 

Desde já agradecemos 

 
 

Elioenai Santos de Santana Farias Emilia Peixoto Vieira 
Pesquisadora Responsável - (73) 988483466 Membro equipe de pesquisa - (73) 9138-2800 

elioenaifarias@hotmail.com emilcarl28@hotmail.com 
 

Este formulário foi impresso em duas vias iguais (uma via a ser entregue ao participante). 

 

Eu,  , aceito participar da pesquisa intitulada “O Princípio da gestão 

democrática e a atuação dos Conselheiros de Educação em Itabuna - BA”. Fui devidamente informado(a) sobre o 

objetivo da pesquisa e que posso retirar meu consentimento a qualquer momento sem que me cause qualquer tipo de 
penalização. Fui informado(a) ainda que meus dados pessoais serão tratados confidencialmente, sem nenhum dano da minha 

integridade pessoal e moral. 

Itabuna - BA,  /          / 2018.    
Assinatura 
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Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica no 

Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, 

Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-5319. 

E-mail: cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h. 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 
 

 

 

 

 

A Ilm.ª 

ANEXO B 

OFÍCIO SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Itabuna, 01 de novembro de 2018 

Srª. Nilmecy Santos Gonçalves 

M.D. Secretária Municipal da Educação 

Itabuna – Bahia 

 

Prezada Senhora, 

 

O Programa Mestrado Profissional em Educação/PPGE - Formação de Professores da 

Educação Básica, da Universidade Estadual de Santa Cruz, tem a grata satisfação em convidar 

Vossa Senhoria e demais Diretores dos Departamentos da Secretaria da Educação, para a 

apresentação da Pesquisa “O Princípio da Gestão Democrática e a atuação dos 

Conselheiros de Educação em Itabuna-BA”, da Mestranda Elioenai Santos de Santana 

Farias, Professora da Rede Municipal de Ensino de Itabuna. A apresentação acontecerá no dia 

06/11/2018 (terça-feira) às 15h no Conselho de Alimentação Escolar de Itabuna, situado à 

Rua Duque de Caxias, 244, Centro Itabuna - BA. 

Certas de contarmos com as vossas presenças, antecipamos nossos agradecimentos. 
 

Elioenai Santos de Santana Farias 

Pesquisadora 

elioenaifarias@hotmail.com 

73-98848-3466 

 

 

 

 
Emilia Peixoto Vieira 

Orientadora 

emilcarl28@hotmail.com 

73-99138-2800 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 
 

ANEXO C 

OFÍCIO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Itabuna, 01 de novembro de 2018 
 

A Ilm.ª 
Srª. Rosemary Aparecida Santiago 

Presidente do Conselho Municipal de Educação 

Itabuna – Bahia 

 
 

Prezada Senhora, 

O Programa Mestrado Profissional em Educação/PPGE - Formação de Professores da 

Educação Básica, da Universidade Estadual de Santa Cruz, tem a grata satisfação em convidar 

a Presidente e todos os demais Conselheiros integrantes do Conselho Municipal de Educação 

- CME, para a apresentação da Pesquisa “O Princípio da Gestão Democrática e a atuação 

dos Conselheiros de Educação em Itabuna-BA”, da Mestranda Elioenai Santos de Santana 

Farias, Professora da Rede Municipal de Ensino de Itabuna. A apresentação acontecerá no dia 

06/11/2018 (terça-feira) às 15h no Conselho de Alimentação Escolar de Itabuna, situado à 

Rua Duque de Caxias, 244, Centro Itabuna - BA. 

Certas de contarmos com as vossas presenças, antecipamos nossos agradecimentos. 
 

Elioenai Santos de Santana Farias 

Pesquisadora 

elioenaifarias@hotmail.com 

73-98848-3466 

 

 

 

 
Emilia Peixoto Vieira 

Orientadora 

emilcarl28@hotmail.com 

73-99138-2800 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 
 

ANEXO D 

OFÍCIO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

 
Ao Ilm.º 

Sr. Francisco Gomes dos Santos Filho 

Presidente do Conselho de Alimentação Escolar 

Itabuna – Bahia 

 
 

Prezado Senhor, 

 
 

O Programa Mestrado Profissional em Educação/PPGE - Formação de Professores da 

Educação Básica, da Universidade Estadual de Santa Cruz, tem a grata satisfação em convidar 

o Presidente e demais Conselheiros integrantes do Conselho de Alimentação Escolar de 

Itabuna - CAE, para a apresentação da Pesquisa “O Princípio da Gestão Democrática e a 

atuação dos Conselheiros de Educação em Itabuna-BA”, da Mestranda Elioenai Santos de 

Santana Farias, Professora da Rede Municipal de Ensino de Itabuna. A apresentação 

acontecerá no dia 06/11/2018 (terça-feira) às 15h no Conselho de Alimentação Escolar de 

Itabuna. 

Certas de contarmos com as vossas presenças, antecipamos nossos agradecimentos. 

 

 
Elioenai Santos de Santana Farias 

Pesquisadora 

elioenaifarias@hotmail.com 

73-98848-3466 

 

 

 

 
Emilia Peixoto Vieira 

Orientadora 

emilcarl28@hotmail.com 

73-99138-2800 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE 

P PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 
 

ANEXO E 

OFÍCIO CONSELHO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – 

FUNDEB 
 

Itabuna, 01 de novembro de 2018 

Ao Ilm.º 

Sr. Paulo Alves de Oliveira 

Presidente do Conselho do FUNDEB 

Itabuna – Bahia 

 
 

Prezado Senhor, 
 

 

O Programa Mestrado Profissional em Educação/PPGE - Formação de Professores da 

Educação Básica, da Universidade Estadual de Santa Cruz, tem a grata satisfação em convidar 

o Presidente e todos os demais Conselheiros integrantes do Conselho do FUNDEB de 

Itabuna, para a apresentação da Pesquisa “O Princípio da Gestão Democrática e a atuação 

dos Conselheiros de Educação em Itabuna-BA”, da Mestranda Elioenai Santos de Santana 

Farias, Professora da Rede Municipal de Ensino de Itabuna. A apresentação acontecerá no dia 

06/11/2018 (terça-feira) às 15h no Conselho de Alimentação Escolar de Itabuna, situado à 

Rua Duque de Caxias, 244, Centro Itabuna - BA. 

Certas de contarmos com as vossas presenças, antecipamos nossos agradecimentos. 
 

Elioenai Santos de Santana Farias 

Pesquisadora 

elioenaifarias@hotmail.com 

73-98848-3466 

 

 

 

 
Emilia Peixoto Vieira 

Orientadora 

emilcarl28@hotmail.com 

73-99138-2800 



143 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

 
DIAGNÓSTICO SOBRE A ATUAÇÃO DOS COLEGIADOS MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO DE ITABUNA. 

 

1. PERFIL 
 

1.1 CONSELHO  - ITABUNA/BA 
 

1.2 Segmento que representa  T ( )   S ( ) 
 

1.2.1. Qual a duração do seu mandato°?  1.2.2. Por quanto tempo já está 

atuando?   
 
 

1.3 Explique como foi o seu processo de eleição ou indicação para Conselheiro(a) Municipal. 
 
 

 

 

 
 

1.4 Quem organizou o processo, quem participou e como ocorreu a votação nesta eleição? 
 
 

 

 

 
 

1.5 Qual é a lei em Itabuna/BA que regulamenta para o exercício da sua função como Conselheiro? 
 
 

 
 

1.6. Quais critérios foram levados em consideração para a sua eleição ou indicação para o mandato de 

Conselheiro(a) Municipal? 

 
 

 

 

 

 
 

1.7. Explique o que te levou a aceitar concorrer à eleição ou ser indicado(a) para função de 

Conselheiro(a) Municipal de Educação? 
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1.8. Qual é a periodicidade e duração das reuniões do Conselho em que você atua? 
 
 

 
 

1.9. Você pode dizer quantas reuniões tiveram em 2018:  1.9.1. Dessas reuniões, em quantas 

reuniões do Conselho você esteve presente?     
 

1.10. Você já atuou em outro Conselho? Sim ( ) Não ( ) 
 

Se sim, Qual(is)/Quando:   
 

 
2. ESCOLARIZAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO 

 

2.1 Indique com um ( x ) o seu nível máximo de escolaridade: 
 

Ensino Fundamental completo (    )  Se for incompleto, indique a série/ano:                                        

Ensino Médio (    )  Se foi Técnico Profissionalizante, qual?     

Graduação Completa (  ) Curso:   Ano Conclusão:   

Graduação incompleta (  ) Curso:       

Especialização (    ) Qual curso:        

Mestrado (   ) Qual curso/linha:         

Doutorado (  )  Ano:  Área:      
 

2.2 Quanto a sua jornada de trabalho, responda: 

 

a) É profissional da educação? (   )Sim  Não(   )  Área de atuação:    
 

b) Há quantos anos/meses, se for na área de educação ?    
 

c)Você exerce alguma outra função remunerada além da relacionada à educação? 

(   ) Sim  (   ) Não  Se sim, qual:    
 

2.3 Existe alguma dificuldade relacionada com sua jornada de trabalho que comprometa sua 

participação nas reuniões do Conselho? Sim (   ) Não ( ) Se sim, explique:    
 
 

3. LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 
 

3.1. Destacamos abaixo uma parte essencial da legislação educacional. Marque com um ( X), a 

legislação educacional que você conhece e já estudou. 

( ) Lei nº 9.394/1996 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

( ) Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Resolução nº 6, de 13 de maio de 1998. 

( ) Lei n° 10172/2001. Aprova o Plano Nacional de Educação (2001 – 2010) 

(   ) Lei nº 1.913/2003 Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educ. de Itabuna 

( ) Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) - Medida Provisória nº 173/ 2004. 
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( ) Criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do 

Magistério/FUNDEB a partir da aprovação da Lei nº 11.494/2007 e do Decreto nº 6.253/2007 que passa a 

contemplar toda a educação básica com financiamento. 

( ) Criação do Plano de Ações Articuladas/PAR - 2007. 

( ) Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007 que cria o PROINFÂNCIA; 

( ) Programa Saúde na Escola (PSE) - Política intersetorial da Saúde e da Educação- 2007. 

( ) Criação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica - 2009. 

( ) Emenda Constitucional 59/2009 - Altera a obrigatoriedade educacional para a educação de quatro a dezessete 

anos, antes estendida apenas ao ensino fundamental. 

( ) Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) – a partir da Lei 11.947/2009 e passou a atender todas as  

escolas públicas da Educação Básica. 

( ) Lei nº 12.499/2011 - autoriza a União a transferir recursos financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal, 

com a finalidade de prestar apoio financeiro à manutenção de novos estabelecimentos públicos de educação 

infantil, e dá outras providências. Ampliação do acesso à creche e pré-escola e melhoria do atendimento. 

( ) Resolução nº 28, de 27 de julho de 2012, estabelece critérios de transferência automática de recursos 

financeiros a municípios e ao Distrito Federal, para a manutenção de novas turmas de educação infantil, a partir 

de 2012. 

( ) Edital nº 32/2012 - O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) propõe por meio do edital 

nº 32/2012, compra governamental de brinquedos. 

( ) Lei n° 13.005/2014 - Plano Nacional de Educação/PNE (2014-2024) 

( ) Lei 2.320/2015 – Plano Municipal de Educação. 

( ) Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

( ) Leis 13.185/2015  e 13.663/2018 Objetiva a conscientização e prevenção do Bullying. 

( ) Lei nº 13.559/2016 – Plano Estadual de Educação da Bahia. 

( ) Emenda Constitucional 95 de dezembro de 2016 - Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

para instituir o Novo Regime Fiscal. 

( ) Portaria nº - 826/2017 - Dispõe sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC. 

(  ) Parecer CNE/CP nº 15/2017, homologado pela Portaria MEC nº 1.570, de 20 de dezembro de 2017. 

( ) Resolução CNE/CP Nº 2/2017 Institui e orienta a implantação da BNCC. 

( ) Portaria nº 331/2018 institui o Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular – 

ProBNCC. 

3.2 Caso tenha marcado uma ou mais alternativas, descreva como ocorreu o estudo e em qual 

finalidade já utilizou: 

 
 

 

 

 
 

4. FORMAÇÃO PARA CONSELHEIRO 
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4.1. Pensando nesta experiência atual, informe como acontece o processo de Formação de 

Conselheiros no âmbito do conselho em que você está inserido. 

 
 

 

 

 

 
 

4.2. Quais temáticas foram/são abordadas nestes encontros de formação e quem as realiza? 

 
 
 
 

4.3 Essa Formação Continuada está prevista ou integra o Plano de Ação anual do Conselho? E como 

essas temáticas foram escolhidas? 
 
 
 

 
 
 

4.4.Visando a qualidade da educação municipal, quais desafios e perspectivas você encontra na função 

que exerce junto ao conselho que atua? 

 
 

 

 

 

 

Por acreditar que ainda há muito a fazer, me coloco 

para caminharmos juntos e agradeço por sua 

participação. 

 
Muito Obrigad 
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ANEXO G 
 

 

QUADRO SÍNTESE DAS PESQUISAS ACADÊMICAS 

ANO - 2010 
 

 

IDENTIFICAÇÃO 

PESQUISA Nº 01 

Furtado, Rosa Maria Silva. Uma análise das relações de Interação e Articulação 

no Sistema Municipal de Ensino de Barreiras - BA 01/06/2010 115 f. Mestrado 

em EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE Instituição de Ensino: 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, Salvador Biblioteca Depositária: 

Biblioteca Luiz Henrique Dias Tavares. 
INSTITUIÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – IES PÚBLICA 

GRAU 

ACAD./ANO 

Mestrado - 2010 

REGIÃO DA 

INSTITUIÇÃO E 
DA PESQUISA 

Nordeste – Barreiras BA 

PROGRAMA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E 
CONTEMPORANEIDADE 

PALAVRAS 

CHAVE: 

Educação. Gestão. Organização. Sistema Municipal de 
Ensino. Articulação. Interação. 

OBJETIVO 

GERAL 

Analisar como os órgãos que integram a educação do município de Barreiras se 

articulam e interagem na perspectiva de 
organizar o sistema municipal. 

TIPO DE 

PESQUISA 

Abordagem de investigação de caráter qualitativo, junto aos órgãos que integram o 
Sistema Municipal de Ensino local. 

INSTRUMENTOS 

/ TÉCNICAS 

PARA COLETA 

DE DADOS 

 

Análise documental, entrevistas semiestruturadas e diário de campo. 

METODOLOGIA Utilizamos o estudo de caso. 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Pôde-se concluir que a opção em instituir um sistema municipal de ensino pode não 

significar, necessariamente, em um processo de rupturas das formas burocrática e 

hierárquicas de se pensar as organizações. No que diz respeito ao Município de 

Barreiras, estratégias de articulação e interação são praticamente inexistentes. 

Por fim, de modo geral, os dados e as informações da pesquisa indicam que a efetiva 

articulação e interação no sistema de ensino na esfera do Município de Barreiras-BA, 

encontram-se em estágio embrionário, levando-nos a entender que a organização 

sistêmica no âmbito desse Município é uma possibilidade. 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

PESQUISA Nº 02 

Moura, Assis Souza de. Democracia, Participação e Controle Social nos 

Conselhos Municipais de Educação 01/11/2010 160 f. Mestrado em EDUCAÇÃO 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA/JOÃO 

PESSOA, JOÃO PESSOA Biblioteca Depositária: Biblioteca da UFPB/Biblioteca 

Setorial do CE/UFP 

REGIÃO DA 

INSTITUIÇÃO E 

DA PESQUISA 

Região Nordeste - aconteceu nos CME dos quatorze municípios da microrregião de 

Guarabira, Estado da Paraíba. 

PROGRAMA PPGE 
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PALAVRAS 

CHAVE 

Políticas educacionais, Conselhos Municipais de Educação, Participação, Controle 
Social. 

OBJETIVO Analisar o funcionamento dos CMEs no processo de democratização dos SME, 
refletindo sobre participação e controle social. 

TIPO DE 

PESQUISA 

Abordagem qualitativa de caráter analítica 

METODOLOGIA Levantamento bibliográfico e documental 

INSTRUMENTOS 

/ TÉCNICAS 

PARA COLETA 

DE DADOS 

Entrevista semiestruturada, observação sistemática, levantamento bibliográfico e 

documental. 

 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados da pesquisa permitem inferir que o Poder Executivo municipal, por não 

oferecer a estrutura mínima de funcionamento aos CME, negando-lhes autonomia, é 

o responsável por inviabilizar a atuação destes órgãos, restringindo a participação dos 

conselheiros, tanto representantes do governo como da sociedade civil, e impedindo o 

efetivo controle social da gestão educacional, sendo, com capacidade de intervenção 
reduzida, regulados pelas secretarias municipais de educação (SE). 

 

 

QUADRO SÍNTESE DAS PESQUISAS ACADÊMICAS 
 

ANO 2013 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

PESQUISA Nº 03 

Gallina, Jairo Ademar. A trajetória de construção da gestão democrática da 

educação na rede municipal de ensino de Getúlio Vargas. Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul. Faculdade de Educação. 2013.MESTRADO 

REGIÃO DA 

INSTITUIÇÃO E 
DA PESQUISA 

Região Sul - Getúlio Vargas-RS de 1993 a 2011 

PROGRAMA Programa de Pós-Graduação em Educação 

PALAVRAS 

CHAVE 

Gestão Democrática, Ensino Público Municipal 

OBJETIVO Analisa o processo de construção da gestão democrática da educação na Rede 

Municipal de Ensino de Getúlio Vargas-RS de 1993 a 2011, seus avanços, seus 

limites e suas contradições, na relação com o papel do Estado. 

TIPO DE 

PESQUISA 

Dissertativa 

METODOLOGIA Estudo de caso 

INSTRUMENTOS 

/ TÉCNICAS 

PARA COLETA 
DE DADOS 

Análises documentais, entrevistas e observação participante 

 
 

CONCLUSÕES 

A consistência na caminhada construída através da participação dos sujeitos e das 

legislações locais efetivadas dão fortes indicativos de sustentação e continuidade na 

construção da gestão democrática da educação, dificultando a atuais e futuros 

administradores interferências arbitrárias sem alterações de leis, pois infringirá a 

legalidade, restringindo possíveis alterações, sem a aprovação dos coletivos 

constituídos. 
 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

PASUCH, MÁRCIA CRISTINA MACHADO. Conselhos Municipais De 
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PESQUISA Nº 04 Educação: Espaço Público Democratizador? Tese Doutorado. 2013. Universidade 

Federal de Mato Grosso, no Programa de Pós-Graduação em Educação, linha de 

pesquisa “Movimentos Sociais, Políticas e Educação Popular”. 

REGIÃO DA 

INSTITUIÇÃO E 

DA PESQUISA 

Região Centro Oeste - Mato Grosso 

PROGRAMA Programa de Pós-Graduação em Educação, linha de pesquisa “Movimentos Sociais, 
Políticas e Educação Popular”. 

PALAVRAS 

CHAVE 

Conselhos Municipais de Educação. Gestão Democrática. Educação. 

OBJETIVO Examinar o papel dos Conselhos Municipais de Educação (CME) no processo de 

construção da Gestão Democrática da Educação Pública. Fundamenta-se nos textos 

legais que favorecem e incentivam a emergência desses órgãos, bem como na densa 

discussão instaurada em torno desse tipo de gestão e da dinâmica de construção do 

Sistema Nacional de Educação (SNE) 

TIPO DE 

PESQUISA 

 

METODOLOGIA Pesquisa de campo 

INSTRUMENTOS 

/ TÉCNICAS 

PARA COLETA 
DE DADOS 

Para a coleta de dados, realizaram-se revisão bibliográfica e pesquisa documental 

(leis, normas, regimentos, pareceres), instrumentos a observação e as entrevistas 

abertas. 

 

 

CONCLUSÕES 

Afirma-se que os CME podem se constituir em um espaço de construção de uma 

nova cultura política, que conjugue os saberes acadêmico, popular, técnico e político. 

são essas algumas possibilidades de atuação dos CME para que estes rompam com o 

estigma de conselho burocrático, cartorial. Enfim, a assunção de um papel político- 

educativo por essas entidades depende da sintonia de seus sujeitos-membros 

(individuais e coletivos) com esse propósito. 
 

 

QUADRO SÍNTESE DAS PESQUISAS ACADÊMICAS 
 

ANO 2014 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

PESQUISA Nº 05 

SILVA, Rochele Tondello. Conselhos Municipais de Educação: democratização, 

legitimidade e funções. 2014. 123 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - 

Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2014. 

REGIÃO DA 

INSTITUIÇÃO E 

DA PESQUISA 

 

Região Sul Passo Fundo – Rio Grande do Sul 

PROGRAMA PPGE 

PALAVRAS 

CHAVE 

Educação, Sistemas de ensino, Educação e Estado 

OBJETIVO Analisar como os Conselhos Municipais de Educação (CMEs), órgãos gestores de 

políticas educacionais nos Sistemas Municipais de Ensino, estruturaram-se 

historicamente e se constituíram em suas funções, e como asseguraram legitimidade e 

democratização no processo de sua implantação. Pretende-se com este estudo 

contribuir para a reflexão e o fortalecimento, a credibilidade e a legitimidade, a 
qualificação e a organização desse órgão. 

TIPO DE 

PESQUISA 

 

METODOLOGIA Abordagem qualitativa, envolveu análise documental e bibliográfica. 
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INSTRUMENTOS 

/ TÉCNICAS 

PARA COLETA 

DE DADOS 

Essa escolha permitiu um diálogo coerente entre os autores que tratam do tema em 

questão e também com os documentos elencados como fontes, a saber: as 

Constituições, os Decretos, as Resoluções e os Pareceres que integralmente ou em 

seções tratam dos CMEs. Revisitação da história da construção do sistema 
educacional brasileiro. 

 

 

 

 

 
CONCLUSÕES 

Os CMEs configuram-se como órgãos que galgaram os seus primeiros passos, a 

saber, sua criação e implantação, mas ainda enfrentam muitos desafios para sua real 

concretização, como o seu fortalecimento, seu aperfeiçoamento, a autonomia, a 

legitimidade e a credibilidade. Foram identificadas dificuldades no trabalho dos 

Conselhos e limites para que se desenvolva uma ação participativa coerente com as 

suas funções e atribuições. São propostos caminhos de atuação democrática e de 

engajamento político dos representantes, com vistas a assumirem um papel 

pedagógico e político de participação. Em síntese, os CMEs constituem-se 

importantes mecanismos que contribuem para o fortalecimento da gestão democrática 

nos Sistemas Municipais de Ensino e que podem contribuir na articulação política, na 

organização e no diálogo entre a sociedade civil e o governo acerca das políticas 

educacionais do município, tornando-se um espaço de poder local. 
 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

PESQUISA Nº 06 

SANTOS, Paulo Eduardo dos. Institucionalização dos conselhos municipais de 

educação nas capitais brasileiras: a luta por uma nova hegemonia política. 2014. 269 

f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014. 

REGIÃO DA 

INSTITUIÇÃO E 
DA PESQUISA 

Região centro Oeste Goiás- Goiânia. 

PROGRAMA PPGE - FE 

PALAVRAS 

CHAVE 

Educação, Políticas públicas, Conselho de Educação, Brasil 

OBJETIVO Compreender, com base em documentos legais e na percepção dos conselheiros 

representantes dos trabalhadores em educação e do poder executivo, o processo de 
institucionalização dos Conselhos Municipais de Educação (CMEs) das capitais 
brasileiras, especialmente, os da Região Centro-Oeste. 

TIPO DE 

PESQUISA 

Método de investigação, cuja referência principal está baseada na análise de abordagem 
dialética, e assim, buscou utilizar uma combinação de diferentes técnicas de coletas de 
dados e de análise da realidade como: pesquisa bibliográfica, análise de documentos 

legais referentes aos CMEs de todas as capitais brasileiras, bem como se recorreu à 
aplicação de questionários aos conselheiros municipais de educação representantes do 

poder executivo e dos trabalhadores em educação das três capitais da Região Centro- 
Oeste. 

METODOLOGIA Abordagem dialética 

INSTRUMENTOS 

/ TÉCNICAS 

PARA COLETA 

DE DADOS 

Aplicação de questionários aos conselheiros municipais de educação representantes do 

poder executivo e dos trabalhadores em educação das três capitais da Região Centro- 
Oeste 

 
 

CONCLUSÕES 

Constatou que eles são palco de luta política e espaço de relações de força em que a 
disputa entre um caráter burocrático e um democrático é constante e cotidiana. Tal 
constatação parece indicar que, é exatamente nesse movimento contraditório entre uma 

atuação burocrática e/ou democrática, que está a possibilidade de os conselhos  
municipais de educação tornarem-se “trincheiras avançadas” de fato, pois é na realidade 

concreta que as lutas hegemônicas são travadas, que os projetos de sociedade e de 
educação são confrontados e que se constituem novas relações entre sociedade civil e 
sociedade  política,  na  tentativa  de  estabelecimento  de  um  novo  Estado  e  uma nova 
sociedade. Constatar que os CMEs atuam preferencialmente de forma burocrática parece 
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 indicar a força da realidade concreta se exercendo sobre eles; entretanto, não significa 

dizer que tal circunstância é um destino, pois, ao mesmo tempo em que a realidade 
objetiva se impõe, ela cria espaços para sua superação. Assim não é possível afirmar que 
os CMEs são apenas burocráticos ainda que este aspecto prevaleça, mas tal prevalência 

pode estar relacionada aos limites estruturais que o sistema capitalista impõe a qualquer 
organização social de cunho democrático. Por certo, não há um conselho pronto e 
acabado, pois ele se constitui em um processo particular de institucionalização. Desse 

modo, pode-se afirmar que os conselhos são, de fato, espaço de disputas, lugar de 
relações de força. 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

PESQUISA Nº 07 

Mello, Eloisa Helena. Gestão democrática: escolha de diretores em Ponta Grossa, 

políticas públicas e participação. Eloisa Helena Mello; orientadora Profª. Drª. 

Josélia Schwanka Salomé. 158f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Tuiuti do 

Paraná, Curitiba, 2014. 

REGIÃO DA 

INSTITUIÇÃO E 

DA PESQUISA 

Região Sudeste - Paraná, Curitiba, 2014. 

PROGRAMA UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ 

PALAVRAS 

CHAVE 

Gestão democrática. participação. eleição de diretores 

OBJETIVO Analisar o processo de escolha de diretores das escolas municipais de Ponta Grossa 

enquanto política pública e participação no período de 2005 a 2012. 

TIPO DE 

PESQUISA 

Pesquisa exploratória 

METODOLOGIA Análise de documentos 

INSTRUMENTOS 

/ TÉCNICAS 

PARA COLETA 

DE DADOS 

Dossiê sobre as eleições para diretores. Nesse constam os decretos, relatórios, termos 

de posse, atas, reportagens sobre o processo de eleição. Os documentos analisados 

foram atas, decretos, relatórios e materiais utilizados no curso de gestão. 

 

 

CONCLUSÕES 

Não se pode responsabilizar somente a educação pela transformação dessa realidade 

de desigualdades, porém há de se considerar que esta é um importante instrumento na 

formação de pessoas que poderão construir sua realidade e mesmo que frente a lutas, 

ousar participar para que se transforme a sociedade e é tal participação de forma 

atuante e consciente que poderá levar a sociedade a se transformar com a educação 
que emancipa e que proporciona a cada um, ser construto de sua própria história. 

 
 

QUADRO SÍNTESE DAS PESQUISAS ACADÊMICAS 
 

ANO 2016 
 

 

IDENTIFICAÇÃO 

PESQUISA Nº 08 

Tormes, Diego Dartagnan da Silva. As políticas públicas e os conselhos municipais 

de educação: em foco o financiamento. Universidade Federal de Santa Maria. 2016. 

Mestrado. Rio Grande do Sul 

REGIÃO DA 

INSTITUIÇÃO E 
DA PESQUISA 

Região Sul – Santa Maria - Rio Grande do Sul 

PROGRAMA Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria 

PALAVRAS 

CHAVE 

Políticas públicas educacionais, Conselhos Municipais de Educação, Financiamento. 
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OBJETIVO Analisar a atuação dos Conselhos Municipais de Educação das cidades de Santa 

Maria e São Sepé quanto a sua participação como propositores e fiscalizadores de 

políticas públicas educacionais, especificamente no que diz respeito às políticas de 

financiamento vinculadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). 

TIPO DE 

PESQUISA 

Análise qualitativa e quantitativa de dados coletados 

METODOLOGIA Estudos de caso 

INSTRUMENTOS 

/ TÉCNICAS 

PARA COLETA 

DE DADOS 

Análise da legislação 

 

CONCLUSÕES 

Os CME ainda buscam sua legitimação social e institucional para poder atuar como 

atores no processo de gestão democrática educacional, como propositores e 

fiscalizadores de políticas públicas educacionais em especial em relação ao 
financiamento da educação básica municipal. 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

PESQUISA Nº 09 

 

Fernandes, Márcia Alessandra de Souza. Conselho Municipal de Educação: 

figurações, interdependências e políticas de educação especial. 2016. 200 f. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CENTRO DE EDUCAÇÃO. 

REGIÃO DA 

INSTITUIÇÃO E 

DA PESQUISA 

Região Sudeste - São Mateus- ESPÍRITO SANTO 

PROGRAMA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PALAVRAS 

CHAVE 

Conselho Municipal de Educação. Educação especial. Figuração. Interdependência. 

Poder 

OBJETIVO Compreender o colegiado no âmbito dos sistemas municipais de educação, que se 

inserem na arquitetura da política educacional como resultantes do novo formato 

federativo assumido pelo País com a Constituição de 1988, que, ao formalizar a 

inclusão do município como ente federado, permite que ele estabeleça seu próprio 

sistema de educação 

TIPO DE 

PESQUISA 

Qualitativa 

METODOLOGIA Um estudo de caso do tipo etnográfico. 

INSTRUMENTOS 

/ TÉCNICAS 

PARA COLETA 

DE DADOS 

Levantamento/exploração de documentos do CME/SM (atas, ofícios, pareceres, 

resoluções, regimento interno, decretos, dados do censo escolar) e levantamento de 

notícias de jornal,  entrevistas semiestruturadas aplicadas a conselheiros e ex- 

conselheiros daquele Colegiado, e  observação participante. 

 

CONCLUSÕES 

Suas 10 análises evidenciam que a prática conselhista pouco servirá aos anseios de 

um sistema educacional, se o seu colegiado não conciliar duas dimensões inter- 

relacionadas e complementares: a política e a técnico-burocrática. Salienta que o 

CME/SM avança na sua dimensão técnica, ao conceber a participação social na 

elaboração das normativas; consegue acompanhar as discussões em âmbito local e 

nacional; considera a unidade na multiplicidade, mas, como personagem histórico, no 

fluxo dos acontecimentos pesquisados, ainda não articula a dimensão técnica à 
política de forma a mobilizar seus grupos e a tencionar mais a balança de poder. 
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QUADRO SÍNTESE DAS PESQUISAS ACADÊMICAS 
 

ANO 2017 
 

 

IDENTIFICAÇÃO 

PESQUISA Nº10 

 

Marcato, Célio Tiago. GESTÃO DEMOCRÁTICA DA ESCOLA PÚBLICA: A 

PARTICIPAÇÃO COMO PRINCÍPIO DA DEMOCRACIA. UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO CARLOS CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS 
HUMANAS. São Carlos, 2017 MESTRADO. 

REGIÃO DA 

INSTITUIÇÃO E 

DA PESQUISA 

Região sudeste São Carlos, São Paulo 

PROGRAMA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PALAVRAS 

CHAVE 

democracia; gestão democrática; escola pública; participação 

OBJETIVO O estudo teve como propósito construir uma articulação de conceitos oriundos da 

teoria política e da educação, no que concerne à participação como base da 

democracia, na sociedade e na escola, e da gestão democrática da escola pública. 

TIPO DE 

PESQUISA 

De natureza teórica 

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica 

INSTRUMENTOS 

/ TÉCNICAS 

PARA COLETA 
DE DADOS 

Pesquisa qualitativa, como deve ser a pesquisa bibliográfica 

 

 

CONCLUSÕES 

Foi possível concluir que é inevitável a aproximação dos estudos da ciência política e 

da educação, visto que democracia e participação são categorias comuns aos dois 

campos. Também foi possível vislumbrar a possibilidade de se avançar em 

mecanismos de participação direta na gestão democrática da escola, tornando-a mais 

efetiva, ao contrario da participação decorativa, estabelecida quando se tenta transpor 

as premissas da administração da empresa privada para a escola. 
 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

PESQUISA Nº 11 

CARNEIRO. ALEXSANDER FERREIRA. DISSERTAÇÃO. 2017 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. PROGRAMA MUNICIPAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: análise do processo de gestão e implementação 
em São Luís – MA. 

REGIÃO DA 

INSTITUIÇÃO E DA 

PESQUISA 

Região Nordeste São Luís - MA 

PROGRAMA EDUCAÇÃO 

PALAVRAS CHAVE Programa Municipal de Alimentação Escolar - São Luís. Políticas Educacionais. 

Gestão. 

OBJETIVO Analisar a concepção que orienta o funcionamento do PNAE, bem como identificar 

como o Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) vem sendo 

desenvolvido em São Luís - MA, c 
TIPO DE PESQUISA Análise qualitativa descritiva 

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica, documental, empírica, descritiva analítica, e abordagem 
qualitativa. 

INSTRUMENTOS / Levantamento bibliográfico e documental: serão considerados publicações (Livros, 
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TÉCNICAS PARA 

COLETA DE 

DADOS 

artigos, dissertações, teses) produzidos por estudiosos da temática e documentos 

(Leis, decretos, resoluções, pareceres e programas a nível nacional, estadual e 

municipal), 

 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados da pesquisa demonstram os acertos e limites do PMAE - São Luís, 

ressaltando a sua contribuição no atendimento das necessidades dos alunos, além dos 

reflexos no desempenho escolar. Destaca-se que, mesmo com os avanços registrados 

faz-se necessário a adoção de estratégias de superação das dificuldades encontradas, 

dentre as quais se destaca a perspectiva burocrática da gestão, evidenciando-se a 

necessidade de melhor articulação entre a gestão do PMAE e os demais atores que 
participam da implementação do programa. 

 

Fonte: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES 
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Disponível em: http://www.maosdadas.ong.br 
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“Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar 

os que vivem em torno da escola, e dentro da escola, no 

sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino 

da escola na mão, também. Tudo o que a gente puder 

fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o 

trabalho imenso que se põe diante de nós que é o de 

assumir esse país democraticamente”. 

 

Paulo Freire 



 

161 

 
 

 

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................... 6 

1. OS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO EM ITABUNA/BAHIA ................................ 8 

1.1 O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABUNA – CME ..................... 8 

1.2 O CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE ............................................. 9 

1.3 O CONSELHO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO - CONSELHO DO FUNDEB ......................................................................... 10 

1.4 AS REPRESENTAÇÕES DOS CONSELHOS DEEDUCAÇÃITABUNA-BA ......... 11 

2. OS DIÁLOGOS POR MEIO DA PESQUISA-AÇÃO .................................................... 12 

2.1 PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA DOS CONSELHOS............................................ 13 

2.2 FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS ....................................................................... 18 

2.3 REPRESENTAÇÃO DOS CONSELHOS “O OLHAR DA COMUNIDADE”.......... 21 

3. DETALHAMENTO DAS AÇÕES PARA OS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DE 

ITABUNA-BA ......................................................................................................................... 23 

3.1. OBJETIVO GERAL ....................................................................................................... 23 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................... 23 

3.3 PLANO DE AÇÃO PARA OS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DE ITABUNA-BA. 

.................................................................................................................................................. 24 

3.4 QUADRO PROGRAMÁTICO COM ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS DO 

CURSO “FORMAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO” ..................... 26 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 27 

ANEXO A ................................................................................................................................ 29 



6 
 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente Plano de Ação é resultado das discussões desenvolvidas, no período de 

outubro a dezembro/2018 e de janeiro a julho/2019, com/no grupo de Conselheiros de 

Educação de Itabuna-Bahia, e visa contribuir com o fortalecimento e a qualificação dos 

Conselheiros de Educação que acompanham a implementação das políticas públicas no 

Sistema Municipal de Ensino de Itabuna, buscando maior integração entre os diversos 

Conselhos Municipais e a Sociedade Civil organizada. 

A expressão, Conselheiros de Educação, refere-se aos integrantes dos três conselhos 

com ligação direta com a escola/educação no âmbito municipal: Conselho Municipal de 

Educação (CME), Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e o Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB. 

A produção deste material tem base nas reflexões, análises e interpretações dos 

Conselheiros de Educação do município de Itabuna/BA em relação à legislação da educação: 

Constituição Federal de 1988; Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) - Lei nº 

9.394/1996; Plano Nacional de Educação (PNE. 2001-2011), instituído pela Lei n. 

10.172/2001; Plano Nacional de Educação (PNE, 2014-2024), instituído pela Lei nº 

13.005/2014. O resultado da produção coletiva está sistematizado nas temáticas: Participação 

e Autonomia dos Conselhos; Necessidade de Formação para Conselheiros e Representação 

dos Conselhos “olhar da comunidade”. 

Desse modo, apresentamos o Plano de Ação de fortalecimento dos Conselhos de 

Educação de Itabuna/BA, produzido com o coletivo de Conselheiros, sistematizado em três 

ações: Formação para os Conselheiros de Educação; Audiência com a Promotoria da 

Educação em Itabuna; e Seminário Anual Coletivo dos Conselhos de Educação e demais 

Conselhos Municipais, detalhados neste trabalho. A finalidade desta produção é propiciar 

também o fortalecer da gestão democrática da educação no Sistema Municipal de Ensino de 

Itabuna-BA. 

As discussões exibidas neste Plano de Ação não pretendem esgotar o assunto, mas 

apenas elencar alguns indicativos de possibilidades de atuação qualificada de Conselheiros de 

Educação frente aos desafios atuais. 

Boa leitura! 

Grupo de Conselheiros de Educação de Itabuna-BA 

Elioenai Santos de Santana Farias 
Emilia Peixoto Vieira. 



7 
 

 

 

1. OS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO EM ITABUNA/BAHIA 

 
 

A pesquisa “A Gestão Democrática e a participação dos Conselheiros de Educação em 

Itabuna/Bahia, teve como contexto a rede pública municipal de ensino de Itabuna, mais 

especificamente, os Conselhos Municipais ligados à Educação. Salienta-se aqui, que a 

expressão Conselhos de Educação refere-se aos três conselhos com forte ligação com a 

educação/escola no âmbito municipal: Conselho Municipal de Educação (CME), Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE), e Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

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

Todos os conselheiros foram convidados a participar da pesquisa, e aqueles que se 

propuseram, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), como sujeitos 

participantes da pesquisa. O conjunto de 64 conselheiros, entre titulares e suplentes, em 18 

representações que compõem os três Conselhos Municipais. 

A seguir, um pouco da identificação, funções, atribuições e competências dos 

Conselhos de Educação em Itabuna/Bahia. 

 

1.1 O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABUNA – CME 
 

O CME foi estruturado pela Lei nº 1.657/94, com as devidas alterações, acréscimos e 

supressões através da Lei 2.372/2016. Atualmente composto por 16 representações que 

integram os diversos segmentos representantes do Poder Público Municipal e Sociedade Civil 

legalmente constituída, com a finalidade de formular as diretrizes e prioridades da política de 

Educação do Sistema Municipal de Ensino, exercendo funções normativas, consultivas, 

deliberativas, fiscalizadoras, mobilizadoras e de acompanhamento e controle social. 

Cabe ao CME garantir a gestão democrática da educação e um ensino de qualidade no 

município. Aqui, alguns exemplos das funções: 

Consultiva: Responder a consultas sobre leis educacionais e suas aplicações, submetidas a ele 

por entidades da sociedade pública ou civil. 

Propositiva: Sugerir políticas de educação, sistemas de avaliação institucional, medidas para 

melhoria de fluxo e de rendimento escolar e propor formação para educadores. 

Mobilizadora: Estimular a participação da sociedade no acompanhamento dos serviços 

educacionais e realizar reuniões sistemáticas com os segmentos representados no CME. 

Deliberativa: É desempenhada somente em relação a assuntos sobre os quais tenha poder de 

decisão, definidos na lei que estrutura o CME, a exemplo: aprovar regimentos e estatutos, 

autorizar escolas e deliberar sobre os currículos propostos pela Secretaria da Educação. 
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Normativa: Só é exercida quando o CME for, por determinação da lei que o criou, o órgão 

normativo do sistema do ensino municipal, podendo assim, autorizar e ou renovar a 

autorização para o funcionamento das Escolas Municipais e das Escolas de Educação Infantil 

da Rede Privada. 

Fiscalizadora: Verificar o cumprimento da legislação e das normas educacionais pelo poder 

executivo e instituições do sistema de ensino. 

Acompanhamento e Controle Social: Acompanhar as ações do executivo municipal e, na 

função de controle social, participando dos processos de avaliação institucional desenvolvidos 

no município, sendo prepositivo e consultivo. 

CME - Rua Adolfo Maron nº 82, Edifício Carlos Correa Ribeiro, 2º andar, Salas 09, 10 e 11 

Centro – Itabuna-BA – (73) 3617-0518. 
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1.2 O CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE 
 

O CAE foi regulamentado pela Lei Municipal n° 1.748/97, atualmente composto 

por07 sete representações do Poder Publico e da Sociedade Civil organizada. Instituído como 

órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, 

responsável pelo acompanhamento da utilização dos recursos repassados pelo Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), zelando pela qualidade da alimentação escolar. 

O CAE desenvolve suas atividades em regime de cooperação com os conselhos de 

segurança alimentar e nutricional estadual e municipal e demais conselhos afins, observando 

as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nacional 

(CONSEA). E nessa direção, o Art. 15 do seu Regimento Interno descreve as suas atribuições, 

a saber: 

I. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes da alimentação escolar 

estabelecidas pela Lei federal nº 11.947, de 2009, e Resolução CD /FNDE nº 38, de 2009; 

ll. Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à Alimentação Escolar; 
 

Ill. Zelar pela qualidade dos alimentos, em especial, quanto às condições higiênicas e à 

aceitabilidade dos cardápios oferecidos; 

lV. receber o Relatório Anual de Gestão do PNAE, bem como analisar e emitir Parecer 

Conclusivo acerca da aprovação ou não da execução do programa; 

V. comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria - Geral da União, ao 

Ministério Público e aos demais órgãos de controle qualquer irregularidade identificada na 

execução do PNAE, inclusive em relação ao apoio para funcionamento do CAE, sob pena de 

responsabilidade solidária de seus membros; 

Vl. Fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento de execução do 

PNAE, sempre que solicitado; 

Vll. Realizar reunião específica para apreciação da prestação de contas, com a participação 

de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos Conselheiros Titulares. 

Vlll. Elaborar seu Regimento Interno. 
 

§ 1º O CAE poderá desenvolver suas atividades em regime de cooperação com os conselhos 

de segurança alimentar e nutricional estadual e municipais e demais conselhos afins, bem 

como deverá observar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nacional - CONSEA. 

CAE – Rua Duque de Caxias nº 244, Térreo. Centro – Itabuna – BA (73) 3613 7788 
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1.3 O CONSELHO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO - CONSELHO DO FUNDEB 

 
O Conselho do FUNDEB foi regulamentado pela Lei Municipal nº 2.319/2015, é 

composto por 10 representações conforme especifica a Lei Federal nº 11.494 de 20 de junho 

de 2007, em seu Capitulo VI, Art. 24, Paragrafo 1º, Inciso IV e Paragrafo 2º. Foi instituído 

como órgão colegiado que tem como finalidade acompanhar a repartição, transferência e 

aplicação dos recursos financeiros do FUNDEB do Município de Itabuna. 

O Conselho do FUNDEB de Itabuna tem as seguintes competências: 
 

I- Acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo; 
 

II- Supervisionar a realização do Censo Escolar e a elaboração da proposta orçamentária 

anual do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de concorrer para o regular e 

tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam 

a operacionalização do FUNDEB; 

III- Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados 

relativos aos recursos repassados ou retidos à do Fundo; 

IV- Emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do Fundo, que deverão ser 

disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo Municipal; 

V- Ao conselho incumbe, também, acompanhar a aplicação dos recursos federais  

transferidos à do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE e do 

Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e 

Adultos e, ainda, receber e analisar as prestações de contas referentes a esses Programas, 

formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os 

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE; e 

VI- Outras atribuições que a legislação especifica eventualmente estabeleça; 
 

CONSELHO DO FUNDEB - Avenida Amélia Amado, 250, Centro Comercial, Itabuna – BA 

(73) 3215-5826. 
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1.4 AS REPRESENTAÇÕES DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO EM 

ITABUNA/BAHIA 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Secretaria Municipal da Educação 

Secretaria Municipal de Saúde 

Núcleo Territorial de Educação – NTE 05 

Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC 

Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB 

Docentes da Rede Pública Municipal 

Docentes da Rede Pública Estadual 

Alunos da Educação Básica das Redes Pública Municipal e Estadual 
Pais de Alunos da Educação Básica das Redes Pública Municipal e Estadual 

Escolas de Educação Infantil da Rede Privada 

Sindicato do Magistério Municipal Público de Itabuna - SIMPI 

Conselho de Alimentação Escolar - CAE 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

Conselhos Tutelares de Itabuna 

Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção de Itabuna 

 
CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Secretaria Municipal da Educação 
Professores Municipais 

Sociedade Civil 

Pais 

Sindicato do Magistério Municipal Público de Itabuna 

 

CONSELHO DO FUNDEB 

Poder Executivo Municipal 
Secretária Municipal de Educação 

Professores da Educação Básica Pública Municipal 

Diretores Escolares das Unidades da Educação Básica Pública do Município 

Servidores Técnicos-Administrativos das Escolas Educação Básica Pública do Município 

Pais de Alunos da Educação Básica Pública Municipal 

Estudantes da Educação Básica Pública Municipal 

Conselho Municipal de Educação 

Conselho Tutelar de Itabuna 
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2. OS DIÁLOGOS POR MEIO DA PESQUISA-AÇÃO 
 

Nessa direção, após esse detalhamento sobre o cenário dos três conselhos de educação 

em Itabuna/BA, nos reportamos a uma citação de Gohn (2006), quando afirma que os “os 

conselhos estão inscritos na Constituição de 1988 na qualidade de instrumentos de expressão, 

representação e participação da população”. A autora traduz o padrão de relação existente 

entre o Estado e a Sociedade como “acesso aos espaços em que se tomam as decisões 

políticas”. Assim sendo, esses pressupostos nos indicam que os Conselheiros de Educação de 

Itabuna, devem continuar atuando, visando o fortalecimento e a visibilidade do órgão em 

âmbito municipal e o assessorando na gestão do sistema democratizadores da educação. 

Das reflexões, análises e interpretações dos diálogos nos encontros com os 

Conselheiros de Educação e do diagnóstico, emergiram as seguintes categorias: Participação e 

Autonomia dos Conselhos; Necessidade de Formação para Conselheiros e Representação dos 

Conselhos “olhar da comunidade”. O estudo dessas categorias surgiu no decorrer das 

discussões e reflexões com o grupo e foram fundamentais para evidenciar as relações 

contraditórias existentes na atuação dos conselheiros de educação, bem como no 

planejamento de ações para as situações elencadas, apresentando alguns caminhos para a 

atuação desse grupo de conselheiros frente aos desafios atuais. 



13 
 

 

 

2.1 PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA DOS CONSELHOS 

 

O conceito de Estado se manifesta importante neste trabalho à medida que 

compreender a sua manifestação na sociedade capitalista ajude a desvelar sua essência, “a 

realidade é dizer a unidade do fenômeno e sua essência” (CURY, 1987, p.24). 

Visando entender como se organiza política, jurídica e ideologicamente a sociedade 

capitalista, Gramsci (1978), afirma que é preciso identificar o conceito de estado em seu 

“sentido estrito”. O Estado, como o conjunto dos órgãos por meio dos quais a classe 

dominante exerce a coerção sobre as pessoas e grupos que não concordam com a direção que 

ela procura impor à sociedade. “Estado = Sociedade Política + Sociedade Civil” (p.149). 

No âmbito da sociedade política, a classe no poder utiliza os mecanismos de 

coerção estatal (forças armadas, tribunais, legislação, polícia, etc.) para 

exercer “legalmente” seu domínio sobre os grupos sociais discordantes. Este 

“aparato de coerção estatal”, entretanto, além dessa função disciplinadora 

dos grupos que não concordam com os rumos impressos pela classe 

dominante, “é constituído para toda a sociedade, na previsão dos momentos 

de crise no comando e na direção, nos quais fracassa o consenso espontâneo” 

[...] e a sociedade civil, por meio dos mecanismos persuasórios inerentes aos 

meios de comunicação de massa, à escola, às associações científicas e 

culturais em geral, às igrejas, aos sindicatos e às associações profissionais, 

aos partidos políticos, enfim, a todos aqueles organismos ditos “privados”, 

em virtude de sua autonomia em relação à função estritamente coercitiva da 

organização estatal (PARO, 2012, p.108). 

 

A sociedade política e a sociedade civil têm função e materialidade própria, mas se 

inter-relacionam permanentemente e tem uma função em comum: “conservar ou promover 

uma determinada base econômica de acordo com os interesses de uma classe social 

fundamental” (COUTINHO, 1980, p.52). 

Para Gramsci, a sociedade civil não é meramente um meio de se alcançar o Estado e 

um lugar exclusivo da burguesia (SEMERARO, 1999), mas é o espaço da luta das classes, 

que, na proporção em que os sujeitos organizados são capazes de aumentar sua capacidade 

política, se organizam e lutam constantemente para buscar sua hegemonia. Hegemonia essa 

que deve ser entendida como exercício de poder e participação ativa das massas na gestão 

popular e democrática. 

A concepção de hegemonia na perspectiva de Gramsci representa respeito ao 

consenso, isto é, não à coerção, não é a dominação pelo poder econômico apenas (coerção da 

burguesia/dominante), mas sim, envolve a “dominação” social legitimada por meio de 

consensos. Assim, “toda relação de hegemonia é necessariamente uma relação pedagógica” 

(GRAMSCI, 2001, p. 399). 
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Nesse sentido, Estado e Sociedade Civil são conceitos que se complementam, 

formando um todo denominado Estado Ampliado. O autor afirma que: 

O projeto de estudo que fiz sobre os intelectuais é muito amplo [...]. Este 

também leva a certas determinações do conceito de Estado,  que, 

habitualmente é entendido como sociedade política (ou ditadura, ou aparelho 

coercitivo, para moldar a massa popular segundo o tipo de produção e a 

economia de um dado momento), e não como um equilíbrio da sociedade 

política com a sociedade civil (ou hegemonia de um grupo social sobre toda a 

sociedade nacional, exercida através das organizações ditas privadas, como a 

igreja, os sindicatos, as escolas etc.), e é especialmente na sociedade civil que 

operam os intelectuais (GRAMSCI, 2005, p. 458). 

 

A sociedade civil tem um importante papel ao exercer suas funções, bem como, os 

Conselhos de Educação, na condição de órgãos de Estado, entendidos na concepção de 

Gramsci, como o Estado Ampliado, ou seja, o espaço do Estado que é ocupado pela sociedade 

civil organizada, representada por diferentes grupos sociais, que constituem um coletivo que 

se unem para analisar questões ligadas à educação. Desse modo, em Gramsci vamos 

compreender o Estado Ampliado e essa concepção nos ajuda a entender a função dos 

Conselhos de Educação na dinâmica da sociedade. 

Segundo Semeraro (1999) o conceito de Estado ampliado na perspectiva dialética 

gramsciana sobre Sociedade Civil (o social e o político) implica pensar a sua compreensão a 

partir do princípio da totalidade, ou seja, a relação estabelecida entre a estrutura e 

superestrutura, como se organiza a sociedade capitalista em seu modo de produção. Do 

mesmo modo, torna-se imprescindível entender as categorias hegemonia, contradição e 

mediação, tendo em vista as relações contraditórias e complexas que há nessa sociedade. 

Nesse contexto, os Conselhos de Educação, neste trabalho formado pelo Conselho 

Municipal de Educação (CME), Conselho de Alimentação Escolar ( CAE) e o Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB, 

são compreendidos como instâncias que ocupam o Estado Ampliado. 

A palavra Conselho vem do latim Consilium, que por sua vez, provém do verbo 

consulo/consulere, significando tanto ouvir alguém quanto submeter algo a uma deliberação 

de alguém, após uma ponderação refletida, prudente e de bom-senso. Trata-se, pois, de um 

verbo cujos significados postulam a via de mão dupla: ouvir e ser ouvido. Obviamente a 

recíproca audição se compõe com o ver e ser visto e, assim sendo, quando um Conselho 

participa dos destinos de uma sociedade ou de partes destes, o próprio verbo consulere já 

contém um princípio de publicidade (CURY, 2000, p. 47). Desse modo, para Cury (2006), os 
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conselhos e conselheiros são reconhecidos como democratizadores educacionais, e o 

Conselho de Educação, 

é antes de tudo, um órgão público voltado para garantir, na sua 

especificidade, um direito constitucional da cidadania. Eis porque um 

conselheiro, membro desse órgão, ingressa no âmbito de um interesse 

público cujo fundamento é o direito à educação das pessoas que buscam a 

educação escolar (2006, p.41). 

 

Muito embora com organização e funções distintas no sistema municipal de ensino, os 

Conselhos Municipais ligados à educação, representem uma conquista da sociedade civil 

contra a dominação e a coerção do Estado. Exercem papel de articulador e mediador das 

demandas educacionais junto aos gestores municipais, disputando seu espaço, marcando 

posição e buscando a garantia de direitos sociais e políticos, que atendam à demanda 

educacional em âmbito local, de uma educação com qualidade para todos. 

A luta constante por um plano político/ideológico para consolidar os Conselhos 

Municipais enquanto voz da sociedade revela a existência de uma “luta por posições”, e 

fazem com que os conselhos assumam posição de resistência constante pela educação, ou pelo 

menos deveriam e tem essa concepção em sua criação. 

A crescente participação da sociedade brasileira na gestão de políticas públicas 

ocorreu quase no final da década de 1980, após o fim da ditadura e a reabertura da 

democratização da sociedade. Esse processo de democratização permitiu, após reivindicações 

da sociedade civil, abertura dos espaços do Estado, por meio dos canais de participação 

institucionalizados como os comitês, as comissões e os conselhos organizados. 

Os conselhos do CME, do CAE e do FUNDEB, instituídos a partir desse período, são 

exemplos dos conselhos municipais viabilizados para a tomada de decisão sobre os assuntos 

educacionais, por meio de leis, resoluções, planos, metas, financiamento, alimentação, 

transporte etc. Esses Conselhos de Educação acompanham a implementação das políticas 

públicas no Sistema Municipal de Ensino de Itabuna-BA, buscando maior integração entre os 

diversos conselhos municipais e a sociedade civil organizada como possibilidade de 

intervenção propositiva às políticas públicas educacionais implementadas pelo/no município. 

Os Conselhos de Educação “como mecanismos de hegemonia”, que se traduzem na 

composição do Estado Ampliado, no qual a sociedade política e a sociedade civil, juntas e 

inseparáveis, permeiam essa esfera estatal para difundir ideologias (SEMERARO, 1999, p. 

70-75), enquanto arena política e de representações sociais, efetivam-se na abertura de 

espaços públicos de participação, que, potencialmente, favorecem a consolidação das bases da 

gestão democrática na educação. 
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Independente do cenário de luta e resistência, os Conselhos Municipais, por meio da 

representatividade de diferentes segmentos da sociedade civil, têm um importante papel 

institucional junto aos governos: atuar na elaboração das políticas educacionais, no 

acompanhamento, no controle social, e na fiscalização, uma vez que a educação é um direito 

inalienável a todos. Todavia, nos estudos de Cury (2006), um conselheiro municipal precisa 

ter postura de defensor da cidadania, logo seus estudos e investigações devem lhe 

conduzir a conhecimentos específicos e acumulativos para qualificar o exercício das 

atividades inerentes a sua função [...] a autoridade derivada que lhe é imanente pela função 

não pode ignorar o que o ordenamento jurídico dispõe e nem se contentar com um 

amadorismo ou certo diletantismo (CURY, 2006, p.42). 

Sob essa perspectiva Vieira (2016) ratifica: 

A interpretação da lei de forma que ela seja respeitada exige, portanto, que o 

conselheiro tenha conhecimento específico da função que ocupa, por isso 

precisa estudar e investigar o assunto. É necessário ter consciência de sua 

função e responsabilidade para conduzir os trabalhos no órgão. Portanto, ao 

conselheiro não cabe o improviso, o espontâneo, e sim exige 

profissionalismo que a função determina (p. 21-22). 

 

Torna-se necessário ainda ressaltar as funções dos conselhos enquanto 

democratizadores educacionais, com funções deliberativa, consultiva, fiscal e mobilizadora. 

Segundo Bordignon (2004): 

A função deliberativa a é assim entendida quando a lei atribui ao conselho 

competência específica para decidir, em instância final, sobre determinadas 

questões. No caso, compete ao conselho deliberar e encaminhar ao 

Executivo, para que execute a ação por meio de ato administrativo. A 

definição de normas é função essencialmente deliberativa. 
 

A função consultiva tem um caráter de assessoramento e é exercida por 

meio de pareceres, aprovados pelo colegiado, respondendo a consultas do 

governo ou da sociedade, interpretando a legislação ou propondo medidas e 

normas para o aperfeiçoamento do ensino. 

 

A função fiscal ocorre quando o conselho é revestido de competência legal 

para fiscalizar o cumprimento de normas e a legalidade ou legitimidade de 

ações, aprová-las ou determinar providências para sua alteração. 

 

A função mobilizadora é a que situa o conselho em uma ação efetiva de 

mediação entre o governo e a sociedade, estimulando e desencadeando 

estratégias de participação e de efetivação do compromisso de todos com a 

promoção dos direitos educacionais da cidadania, ou seja: da qualidade da 

educação (p.25-26). 

 
Cury (2006) destaca a função Normativa, configurando-a, como a mais nobre de 

todas as funções [...] é ela que dá a verdadeira distinção de um Conselho de Educação, [...] ela 
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se dá por meio de Pareceres
18

 e Resoluções
19

 e, para tanto, ela deve ter provisão legal e sua 

intencionalidade é a de executar o ordenamento jurídico que lhe dá fundamento (CURY, 

2006, p.42). 

Nessa direção, Vieira (2016) esclarece que a função normativa: [...] cabe à 

interpretação da legislação em suas minúcias [...] É por meio dela que o conselheiro da 

educação interpreta a legislação definindo os parâmetros de atuação dos municípios 

para que se cumpra o preceito legal do direito à educação ( p.19). 

Os Conselhos Municipais ligados à educação terão a oportunidade de exercitar-se em 

suas competências em assuntos variados, 

[...] mas é, sobretudo, na consciência de guardião de direitos que o Conselho 

se articulará com as Secretarias de Educação, com os Conselhos Tutelares, 

com o Ministério Público e com outras instâncias de defesa dos direitos, 

além de seus homólogos municipais e estaduais e o Conselho Nacional de 

Educação (CURY, 2006, p.65). 
 

Na condição de democratizadores educacionais, os conselheiros e conselheiras 

municipais, independente da natureza, finalidade e composição, devem compreender e agir 

conforme o cerne da gestão democrática: 

o espaço que se dá à autonomia e isso não está normatizado em leis. A 

legislação assegura uma gestão democrática, mas as pessoas, os gestores, 

precisam efetivá-la em suas ações, em permitir espaços de decisões 

coletivas, de gestões compartilhadas de atitudes descentralizadoras, essa 

efetivação legal se constrói na prática cotidiana em ações e relações 

democráticas (SILVA, 2014, p. 109). 

 

Nesse contexto, no estudo coletivo com os Conselheiros de Educação 

compreendemos ser importante a interlocução dos conselheiros municipais, articulando- 

se em rede no município, estabelecendo intercâmbio com outros conselhos regionais, 

firmando parcerias com as universidades e tendo acesso às promotorias para qualificar 

cada conselho municipal, fortalecendo e potencializando sua prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 
Um parecer é um ato enunciativo pelo qual um órgão emite um encaminhamento fundamentado sobre uma 

matéria de sua competência. Quando homologado por autoridade competente da administração pública ganha 

força vinculante (CURY, 2006, p.43). 
19 

A resolução é um ato normativo emanado de autoridade específica do poder executivo com competência em 

determinada matéria regulando-a com fundamento em lei. O Conselho Nacional de Educação, por lei, é um 

órgão com poderes específicos para expedir uma resolução (CURY, 2006, p.43). 
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2.2 FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS 

 
A forma de garantia do conhecimento do lugar que ocupa nos Conselhos de Educação 

e a importância da formação fortalecem a função e atuação dos conselheiros. A experiência 

que vai se acumulando ao longo dos anos, com a participação nos órgãos colegiados tem um 

significado importante, mas, como ressaltam os conselheiros, enfrentar novas situações, exige 

a organização interna de formação nos Conselhos de Educação. 

Os conselheiros reconhecem a necessidade de ampliação de seus conhecimentos e 

persistem na luta por uma estrutura e funcionamento adequado nos espaços dos conselhos, 

procurando melhores condições para enfrentar as dificuldades. É preciso fazer valer a lei de 

criação de espaço adequado para as ações dos conselheiros, pois sem esses espaços, 

comprometem o exercício adequado da função de conselheiro de educação. 

De todo modo, há também a necessidade de conhecer a legislação, e para isso, 

importante elaborar curso de formação continuada para os conselheiros, devendo, portanto, a 

necessidade de planejamento e avaliação das ações nos conselhos, por meio de um plano de 

ação anual a ser desenvolvido nos Conselhos de Educação. 

O Conselho tem autonomia para organizar seu plano de ação, e incluir o processo de 

formação para os Conselhos. Esta é uma necessidade do próprio órgão, independente do 

regimento indicar ou não. O conselho tem autonomia para desenvolver sua atividade 

formativa, atender seus interesses. O próprio estudo do Regimento Interno se constitui um 

momento de formação, permitindo que os conselheiros tenham conhecimento do órgão. 

Certamente, esse estudo se inicia com a lei que estrutura o conselho e segue com o estudo do 

regimento interno. O plano de ação anual do conselho precisa ter abertura para os momentos 

formativos, principalmente pelo aspecto da rotatividade dos conselheiros, uma vez que os 

mandatos não são iguais, iniciam e terminam de acordo com o período em que o conselheiro 

toma posse. Dessa maneira, a formação é uma construção do próprio grupo, desenvolvida 

pelos pares ou por quem o grupo convidar para mediar ação. Essa ação contribui para a 

qualificação do conselheiro. 

A importância do conhecimento para se pensar a atuação dos Conselheiros de 

Educação, pressupõe dialogar e entender o que é conhecimento. Vázquez (1968) define o 

conhecimento como uma práxis criativa, ou seja, uma atividade capaz de transformar a 

realidade por conta do grau de consciência que o sujeito tem e utiliza na ação. Conforme 

Vázquez, 
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[...] a relação entre o pensamento e a ação requer a mediação das finalidades 

que homem se propõe. Por outro lado, se as finalidades não ficam limitadas a 

meros desejos ou fantasias, e são acompanhadas de uma vontade de 

realização, essa realização – ou conformação de uma determinada matéria 

para produzir determinado resultado - requer um conhecimento de seu 

objeto, dos meios e instrumentos para transformá-lo e das condições que 

abrem ou fecham as possibilidades dessa realização (1968, p. 192). 

 

Desse modo, com maior nível de conhecimento, interação e progressivamente, maior 

consciência acerca da importância do papel do conselheiro no sistema, e assim, terá condições 

de interpretar a realidade, e assumir uma nova práxis, uma práxis transformadora por meio de 

novas ações (VÁZQUEZ, 1968). Nem sempre será possível superar as barreiras, as 

dificuldades postas pelos desafios enfrentados cotidianamente pelos conselheiros, mas juntos, 

como sujeitos implicados, podem superar as dificuldades. 

A formação para os Conselheiros de Educação é uma das saídas encontradas, visando 

ser identificada na/pela sociedade e no fortalecimento do próprio conselho, frente aos desafios 

atuais. Essa prática deve acontecer em todos os conselhos municipais, em parceria com outros 

órgãos do controle social. 

A parceria para “Formação para Conselheiros” pode vir também por meio dos 

programas de âmbito nacional, como o Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros 

Municipais de Educação (Pró-Conselho). O programa estimula a criação de novos conselhos 

municipais de educação, o fortalecimento daqueles já existentes e a participação da sociedade 

civil na avaliação, definição e fiscalização das políticas educacionais, dentre outras ações. O 

Pró-Conselho tem como principal objetivo qualificar gestores e técnicos das secretarias 

municipais de educação e representantes da sociedade civil para que atuem em relação à ação 

pedagógica escolar, à legislação e aos mecanismos de financiamento, repasse e controle do 

uso das verbas da educação. 

Outra parceria pode vir do Programa Nacional de Formação Continuada a Distância, 

Ações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parceria com a 

Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC). Dessa parceria, o curso do Programa 

Formação pela Escola (FPE), que utiliza a metodologia de Educação a Distância para 

capacitar cidadãos que exercem funções de gestão, execução, monitoramento, prestação de 

contas e controle social de recursos orçamentários dos programas e ações financiados pelo 

FNDE. Também podem participar os profissionais de educação da rede pública de ensino, 

técnicos, gestores públicos estaduais, municipais e escolares, membros do comitê local do 

Plano de Ações Articuladas (PAR) e dos conselhos de controle social da educação Conselho 

Municipal de Educação (CME); Conselho Escolar (CE); Conselho de Alimentação Escolar 
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(CAE); Conselho de Acompanhamento e controle Social (CACS do FUNDEB) que atuam no 

segmento da educação básica e cidadãos que tenha interesse em conhecer as ações e os 

programas do FNDE. 

Outra oportunidade de formação é a participação em eventos regionais, estaduais ou 

nacionais, como importantes cenários de formação. 

Desse processo de formação, evidencia-se a necessidade de se constituir Conselhos de 

Educação democráticos, participativos e atuantes. A sua concretização conforme afirma Lima 

(2009), acontecerá quando neles existirem uma composição de sujeitos democráticos, 

participativos e atuantes. Essas ações requer o aprendizado cotidianamente, na experiência de 

participação. 

Os Conselhos de Educação de Itabuna-BA têm uma dupla tarefa pela frente. 

Primeiramente, no sentido de alertar a sociedade da necessidade de conhecer os Conselhos de 

Educação, de se envolver numa instância de participação cuja bandeira é a educação. 

Conhecer o lugar que ocupa, e de fato, fazer a defesa por uma educação de qualidade para 

todos. Em segundo lugar, a aproximação e interlocução com os Conselheiros Escolares, 

para conhecer o cotidiano da escola, e entender como vem sendo construído o movimento 

pela gestão democrática na escola. A aproximação com esse conselheiro escolar faz com que 

torne um investimento nas futuras representações dos conselhos municipais, porque quanto 

maior o nível entendimento do Conselheiro Escolar, sobre esse lugar, no sentido 

fundamentado em (VÁZQUEZ, 1968), maiores são as chances de se ter conselheiros 

municipais mais participativos atuantes. 
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2.3 REPRESENTAÇÃO DOS CONSELHOS “O OLHAR DA COMUNIDADE” 

 

A função e atuação dos conselheiros do Sistema Municipal de Ensino de Itabuna-BA 

são conhecidas por toda a sociedade? Quando se pensa em Conselheiros de Educação, existe 

um padrão comum aos três conselhos? Todos os três conselhos têm função igual e papel bem 

definido? É comum a todos os três conselhos? Esses questionamentos são desdobramentos 

das ações dos conselheiros para o fortalecimento dos Conselhos de Educação, visando atuar 

de forma integrada a instauração da gestão democrática educação no âmbito do município. 

A garantia da gestão democrática, não está apenas na participação na tomada de 

decisões, mas, também, na socialização das competências dos conselhos para a comunidade, 

como sendo uma contribuição na transformação de um cidadão, oportunizando que os 

Conselheiros de Educação entendam que o exercício da função de conselheiro, vai além da 

sua presença na reunião ordinária mensal. 

Um Conselheiro de Educação, como assevera Cury (2006), “não pode se contentar 

com uma postura de boa vontade”, precisa se debruçar para conhecer, fazer uso desse saber 

e compartilhar, oportunizando a experiência no conselho com a chegada de novas 

representações no acolhimento, envolvimento e participação, de fato, possibilitando o 

exercício da gestão democrática da educação. 

Pensar para além da presença na reunião, remete a complexidade vivenciada pelos 

Conselhos de Educação em Itabuna-BA com a ausência das representações de pais nos 

Conselhos de Educação. A representação de pais ocupa cinco assentos nos três conselhos de 

educação, ou seja, são 10 pais, mães ou responsáveis atuando nos colegiados e apresentando 

sua visão da escola e da sociedade nos espaços dos conselhos. A ausência muitas vezes é 

justificada pela dificuldade de comunicação com esses conselheiros, a falta de interesse desses 

representantes em participar da agenda do Conselho. O fato é que a vacância dessa 

representação é pauta a ser pensada pelos Conselhos de Educação. 

A vacância na representação de pais/mães/responsáveis causa uma lacuna e deixa de 

fora o olhar de quem estar no ambiente escolar. Nessa direção, demonstra a necessidade dos 

Conselhos de Educação se aproximar dos Conselhos Escolares. Essas duas instâncias de 

participação plural precisam se aproximar e dialogar, oportunizando os Conselheiros 

Escolares conhecer o papel e a função dos Conselheiros de Educação do Sistema Municipal 

de Ensino, compreendendo que o assento dos pais/mães/responsáveis nos Conselhos 

municipais deve ser estimulado. 

A vacância da representação de aluno/estudante nos Conselhos de Educação também 

deve ser temática de pauta dos conselhos. Essa representação tem assento tanto no CME como 
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no Conselho do FUNDEB, porém, em nenhum dos dois conselhos a representação tem sido 

ativa. A dificuldade converge para a inviabilidade de contato direto com as escolas e, 

especificamente, com esses representantes. O grêmio estudantil
20

 deve ser uma instância a ser 

estimulada e criada nas escolas municipais, que asseguraria um espaço democrático de 

participação dos alunos dentro das escolas, compondo com o Conselho Escolar, para as ações 

e deliberações oportunas para a educação pública. 

Compreender a importância do grêmio estudantil, como um dos mecanismos de 

possibilidade de instauração da gestão democrática nas escolas municipais públicas, pode 

ajudar solucionar a ausência de estímulo a esse grupo de alunos a instituir seu órgão de 

representação, ao mesmo tempo, exercer a prática cotidiana de participação e ocupação dos 

espaços da sociedade civil organizada. 

Uma estratégia exequível à presidência dos Conselhos de Educação pode ser 

acompanhar mais de perto a participação das representações nas reuniões mensais e atentar 

para os prazos dos mandatos dos conselheiros. O que pode minimizar a questão da vacância 

de várias representações, ao mesmo tempo, num mesmo colegiado. 

Observar o olhar da comunidade sobre a atuação dos Conselhos de Educação deve ser 

o movimento constante dos conselheiros de educação. O conceito de sistema, com a ideia de 

“um todo integrado”, ou seja, partes que se movimentam e devem se encaixar, direciona ao 

olhar que os conselheiros de educação precisam ter pela frente, que é persistir na ampliação 

da cultura de participação, pensar a Secretaria de Educação incluindo as Unidades Escolares 

que formam a Rede de Ensino, como também, pensar os Conselhos de Educação, buscando 

interação com os Conselhos Escolares e as Escolas, uma vez que são eles que se movimentam 

e operacionalizam a política educacional. 

É urgente ressignificar o conceito de gestão democrática, para isso, requer maior nível 

de conhecimento no sentido de (VÁZQUEZ, 1968), e interação entre os Conselheiros de 

Educação e os técnicos da Secretaria da Educação e a comunidade em geral, para que todos os 

sujeitos contribuam para a visibilidade dos órgãos ligados à educação e se consolidem como 

democratizadores da política educacional municipal. 

 

 

 

 

 

 

 
20 

O grêmio é um dos mecanismos de gestão democrática e de participação efetiva dos estudantes. O aprendizado 

de participação pressupõe estimular a instituição e efetivação de criação desse órgão, o que possibilitaria a 

participação dos alunos nos conselhos. 
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3. DETALHAMENTO DAS AÇÕES PARA OS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DE 

ITABUNA-BA 

 
 

A produção coletiva do Plano de Ação se apoiou na metodologia da Pesquisa-Ação 

fundamentada em Thiollent (1998), em que a interlocução resulta de atores implicados, na 

busca por resolução dos problemas coletivos, propondo soluções e aprendendo na ação. A 

tomada de consciência é importante no plano do agir, [...] no modo de fazer e de saber fazer 

(THIOLLENT, 1998, p.100). Essa metodologia exige sempre que se trabalha com os outros, 

considerando nesse movimento a voz do sujeito, sua perspectiva, seu sentido, não apenas para 

um registro ou posterior interpretação de dados, mas sim, para enfatizar as vozes dos sujeitos 

no momento de produção do trabalho. Nessa direção, as ações elencadas pelo/no grupo são 

exequíveis e buscam solucionar questões comuns aos Conselhos de Educação. 

 
3.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Proporcionar qualificação aos Conselheiros de Educação, evidenciando o 

compromisso na função e atuação na área de sua competência, fortalecendo o controle 

social e instauração da gestão democrática. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estimular a interlocução e a integração entre os Conselhos de Educação e demais 

Conselhos Municipais promovendo o desenvolvimento da cultura de participação; 

 

 Estimular os conselheiros a disseminar as informações adquiridas entre os pares em 

todos os espaços que exercem a representatividade; 

 

 Dar visibilidade às ações desenvolvidas pelos Conselhos de Educação, estimulando a 

participação da sociedade. 

 
 Estimular a articulação e integração dos Conselheiros de Educação, demais 

Conselheiros Municipais e dos Conselheiros Escolares, buscando o fortalecimento do 

exercício da gestão democrática no âmbito do sistema de ensino. 

 
 Potencializar o monitoramento e o acompanhamento da política educacional municipal 

por meio da aproximação com o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

 Firmar parceria com o Ministério Público e demais órgãos ligados ao controle social 

para socializar as demandas dos Conselhos de Educação. 

 

 Promover a socialização das informações por meio da realização do Seminário Anual 

Coletivo dos Conselhos. 
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Desse modo, o Plano de Ação é apresentado em três ações: 

A primeira ação “Formação para os Conselheiros de Educação”, serão realizados 04 

(quatro) encontros, de 03 horas cada encontro, totalizando 12 horas de curso. Formação para 

os Conselheiros integrantes dos Conselhos de Educação em Itabuna, com temáticas 

pertinentes a importância do papel e atuação dos Conselheiros. No quadro item 5.3, 

apresentamos detalhadamente o conteúdo do curso. 

A segunda ação é a realização de “Audiência com a Promotoria da Educação” em que 

os Conselheiros apresentarão suas demandas e situações limites, buscando alternativas 

conjuntas para os problemas elencados, firmando parcerias visando o fortalecimento entre as 

instituições. Essa ação será após os 04 (quatro) Encontros de Formação, relacionada à 

primeira ação do Plano. 

A terceira e última ação é a organização do “Seminário anual coletivo dos Conselhos 

de Educação e Conselhos Municipais”, possibilitando a publicização das ações desenvolvidas 

pelos Conselhos de Educação de Itabuna e demais Conselhos Municipais. Para a realização 

dessa ação, os Conselhos de Educação exercerão sua função mobilizadora e, em parceria com 

os demais órgãos ligados ao poder público, apresentarão suas ações realizadas durante o ano, 

às finalidades e competências na política educacional local, visando fortalecer a relação entre 

a sociedade civil e o governo, por meio da interação entre esses órgãos. 
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3.3 PLANO DE AÇÃO PARA OS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DE ITABUNA-BA 
AÇÕES DETALHAMENTO OPERACIONALIZAÇÃO 

1- Formação para os 

Conselheiros de 

Educação. 

1-Realização de encontros de 

Formação para os Conselheiros 

integrantes dos Conselhos de 

Educação em Itabuna. 

1- Curso “Formação para os 

Conselheiros de Educação”. 

Temáticas para os 04 Encontros, de 

03 horas, totalizando 12h. 

Conteúdo Programático: 
 

a) A Legislação Educacional. 

b) A gestão da educação municipal. 

 Sistema de Ensino 

 Conselhos de Educação 

c) A organização dos Conselhos no 

município. 

 Função, competência e 

atuação dos Conselhos de 

Educação. 

d) Os Conselhos na gestão da 

Educação: 

 CME, CAE e FUNDEB 

 Conselhos Escolares. 
 O exercício da gestão 

democrática. 

2-Audiência com a 

Promotoria da Educação 

em Itabuna. 

2-Realização de audiência com 

a Promotoria da 

Educação/Ministério Público de 

Itabuna para socializar as 

demandas dos Conselhos de 

Educação em Itabuna. Essa ação 

será após os 04 (quatro) 

Encontros de Formação 

relacionada à primeira ação do 
Plano. 

2-Apresentação de demandas e 

situações limite à Promotoria da 

Educação, buscando alternativas 

conjuntas para os problemas 

elencados. 

- Firmar parcerias visando o 

fortalecimento entre as instituições. 

3-Seminário anual 

coletivo dos  Conselhos 

de Educação e Conselhos 

Municipais. 

3-Realizar um Seminário anual 

entre os Conselhos Municipais, 

visando a publicização das ações 

desenvolvidas pelos Conselhos 

de Educação de Itabuna e demais 

Conselhos Municipais. 

Apresentarão as ações realizadas 

durante o ano, finalidades e 

competências na política 

educacional local, visando 

fortalecer a relação entre a 

sociedade civil e o governo, por 

meio da interação entre os 

órgãos. 

3-Apresentação do resultado da 

pesquisa realizada com os Conselhos 

de Educação, bem como o panorama 

dos Conselhos no Sistema de Ensino 

em Itabuna. 

 
OBS.: O Grupo de trabalho dos Conselheiros de Educação definirá as datas de realização de cada 

encontro, tendo como sujeitos prioritários os Conselheiros de Educação. 
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3.4 QUADRO PROGRAMÁTICO COM ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS DO 

CURSO “FORMAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO”. 

 
I Encontro 

/ / 
II Encontro 

/ / 
III Encontro 

/ / 
IV Encontro 

/ / 

 

Legislação Educacional: 

Constituição Federal 1988. 

LDBEN 1996. 

PNE 2014. 

PME 2015. 

PEE 2016. 

Conselhos de Educação. 

 

A gestão da educação 

municipal: 

 

Sistema de Ensino. 

 
Conselhos de 

Educação. 

 

A organização dos 

Conselhos no 

município. 

 

Função, competência 

e atuação dos 

Conselhos de 

Educação. 

 

Os Conselhos na gestão 

da Educação 

 

CME, CAE e 

FUNDEB. 

 

Conselhos Escolares. 

 

O exercício da gestão 

democrática. 
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