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RESUMO 
 
Os Conselhos Municipais de Educação no Brasil representam possibilidades para o 
desenvolvimento de ações democráticas com vistas à melhoria nas políticas públicas 
educacionais, conforme sua atuação na busca da qualidade da educação. Nessa perspectiva, 
esta pesquisa foi realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal de Goiás - Regional de Jataí (UFG), com o objetivo de analisar a 
perspectiva de qualidade da educação presente nas ações do Conselho Municipal de Educação 
de Rio Verde/Goiás (COMERV). A pesquisa, de natureza qualitativa, bibliográfica e 
documental, teve como base a legislação municipal, bem como resoluções e atas emitidas pelo 
Conselho Municipal de Educação de Rio Verde. Partindo de um estudo crítico quanto à 
atuação do CME e à qualidade da educação, a análise foi subsidiada pela perspectiva do 
materialismo histórico-dialético. O recorte temporal se deu desde a criação do CME, em 
1997, até o ano de 2016. O embasamento teórico se consubstanciou nos seguintes autores: 
Cury (1996; 2001), Bordignon (2009), Lima (2009; 2010), Motta (1984), Shiroma (2005; 
2007), Teixeira (2004), entre outros. As categorias de análise foram: qualidade, participação e 
autonomia. Os resultados demonstraram que a tomada de decisão sempre atinge toda 
coletividade e que a legislação é contraditória à realidade. Constatou-se que a autonomia do 
conselho é fragilizada: apesar de ter um orçamento e existir um processo seletivo para a 
composição de seus membros, o conselho sofre na falta de infraestrutura, pois não possui 
prédio próprio; a forma de escolha dos membros em lista tríplice é feita pelo chefe do 
executivo, comprometendo essa ação democrática. Outro ponto negativo é a duração do 
mandato do Conselho coincidir com o mandato do chefe do poder executivo, sendo este um 
elemento desfavorável na atuação deste conselho. Todos esses fatores são complicadores da 
autonomia e, consequentemente, da participação como uma prática de democracia social, 
refletindo negativamente na perspectiva da qualidade social da educação. Nesse sentido, só a 
boa vontade e conhecimento dos conselheiros não bastam para romper o paradigma da 
participação limitada que foi herdado historicamente na constituição dos CMEs no Brasil. Por 
isso, ressalta-se a importância de se trabalhar as funções mobilizadora e propositiva do 
conselho com a sociedade, para que juntos possam se posicionar contra as situações que 
impossibilitem a qualidade social da educação.  
 
Palavras-chave: Conselho Municipal de Educação. Qualidade da Educação. Autonomia. 
Participação.  
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ABSTRACT 

 
 
 

The CME (“Conselho Municipal de Educação”) in Brazil represents possibilities for 
democratic actions to improve public educational policies, according to their performance in 
the quest for the quality of education. From this perspective, this research was carried out 
within the scope of the Post-Graduate Program in Education of the Federal University of 
Goiás - Jataí (UFG), aiming to analyze the perspective of the quality of education presents in 
the actions from the “Conselho Municipal de Educação de Rio Verde / Goiás” (COMERV). 
The research was based on the municipal legislations, resolutions and minutes issued by 
COMERV, and it is characterized by being qualitative, bibliographic and exploratory 
documentary. Starting from a critical study about the work of the CME and the quality of 
education, the analysis was subsidized from the perspective of materialism-historical-
dialectic. The temporal cut occurred since the creation of the CME in 1997 until the year of 
2016. The theoretical background was based in the following authors: Cury (1996, 2001), 
Bordignon (2009), Lima (2009, 2010), Motta (1984), Shiroma (2005, 2007) and Teixeira 
(2004), among others. The categories of analysis were quality, participation and autonomy. 
The results showed that decision-making always reaches every community and that legislation 
is contradictory to reality. It was verified that the autonomy of the council is weak, even with 
a high budget, and the process to select its members suffers in the lack of infrastructure 
because it does not have its own building. The way of choosing members in a triple list is 
made by the chief of the executive compromising this democratic action. In another way, a 
negative point is the fact that the time of the Council’s command coincides with the mandate 
of the head of the executive power, which is an inappropriate element in the performance of 
this council. All these factors are complicating for the autonomy and, consequently, for the 
participation as a practice of social democracy. Which reflects negatively, from the 
perspective of the social quality of education. In this sense, only the goodwill and knowledge 
from the councilors are not enough to break the paradigm of limited participation that was 
historically inherited in the constitution of the CME in Brazil. Therefore, it is important to 
work its mobilizing and propositional function of the council with the society, so that together 
they can position against the situations that damage the social quality of education. 

Keywords: “Conselho Municipal de Educação”. Quality of education. Autonomy. 
Participation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar a perspectiva da qualidade de educação 

presente nas ações do Conselho Municipal de Educação de Rio Verde/GO (COMERV), 

observando sua atuação e contribuição para a qualidade social da educação. Parte-se da 

concepção progressista de que o Conselho possibilita a participação democrática, podendo 

contribuir de forma democrática na elaboração e acompanhamento das políticas públicas 

educacionais.  

Essa temática facilita a discussão para que os Conselhos Municipais de Educação 

compreendam a sua importância na contribuição da melhoria da qualidade social da educação 

e da tamanha responsabilidade com a sociedade por meio de sua representatividade. Os 

Conselhos são conquistas que merecem ser destacadas como ação democrática e de 

transformação social, considerando que a participação seja, de fato, efetiva. Por outro lado, 

nem sempre se tem esse entendimento, pois como o Conselho é um órgão governamental, 

tanto a sociedade como os próprios conselheiros possuem uma dificuldade em compreender 

que estão compostos em nome da população e seus anseios devem ser respeitados.  Segundo 

Lima (2001, p. 13): 

 

São indiscutíveis os avanços que os Conselhos representam, principalmente dentro 
da conjuntura de exclusão social e do enaltecimento da democracia representativa. 
Porém, não podemos ser ingênuos a ponto de acreditar que os Conselhos 
representam uma transformação radical da educação e da sociedade. Avançam, sim, 
em relação à possibilidade da transparência, das informações e da contestação das 
decisões do Executivo, porém, sem vínculo explícito com a sociedade civil 
organizada, com os movimentos sociais, com as escolas, os Conselhos podem 
apenas referendar e assumir o seu papel na pseudoparticipação  

 

Este trabalho de pesquisa justifica-se dentro do aspecto social e político devido ser 

considerado um espaço de discussão, conflitos, decisão e consenso para contribuição nas 

políticas públicas educacionais municipais, sem perder de vista que o CME é um órgão 

derivado do poder executivo.  

A relevância pessoal relaciona-se ao fato da pesquisadora ser professora1 concursada 

do município de Rio Verde/GO e por fazer parte do grupo de pesquisa NUFOPE (Núcleo de 

Estudos e Pesquisas sobre Formação de Professores) que analisa os CMEs em Goiás. Assim, a 

fim de perceber a importância de conhecer melhor as ações do COMERV em prol da 

                                                           
1 O histórico da formação profissional da autora encontra-se no Memorial localizado no apêndice deste trabalho. 
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qualidade da educação e poder contribuir com a pesquisa no município divulgando os 

resultados e desta forma, justifica-se a relevância social.   

Quanto à relevância acadêmica, após o levantamento realizado no período de 2010 a 

2015 no banco de teses da CAPES (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível 

Superior), se identificou a localização de 18 trabalhos de dissertação de mestrado. Ao se 

buscar a palavra conselho municipal, encontrou-se três títulos sobre conselho municipal de 

saúde. Dos 15 títulos restantes, seis versavam sobre Conselho Escolar. Na delimitação de 

Conselho Municipal de Educação e qualidade da educação, foram encontrados nove títulos. 

Com relação ao CME e à qualidade social da educação, houveram pouquíssimas 

produções, apenas 22% na região Sul e Sudeste, perfazendo um total de dois trabalhos 

encontrados. 

Apesar de o restante dos trabalhos, num total de seis, acentuarem suas discussões 

sobre a implementação do CME, elas mencionaram alguns critérios que evidenciam a 

qualidade na educação, destacando, com isso, a necessidade de se conhecer o processo de 

criação e adequação do CME.  

A maioria das produções identificadas foram quanto à atuação do CME, entretanto, 

poucas foram às produções que deram ênfase, especificadamente, aos elementos que traduzem 

qualidade.  

Da revisão de literatura destacamos os trabalhos abaixo: 

A primeira produção analisada apresentou a implementação do CME como política 

pública educacional. Cirlane Mara Natal (2011), com sua dissertação “O Conselho Municipal 

de Educação como espaço de produção das políticas educacionais: a constituição de uma 

esfera pública?”, traz em seu conteúdo aspecto importante da trajetória de formulação e 

implementação do CME de Vitória/ES. Nela a autora verificou que, apesar do distanciamento 

entre Estado e sociedade civil, foi possível constatar que os conflitos são possibilidades que se 

criam num ambiente de embate e que, ao mesmo tempo, abrem possibilidades de 

estabelecimento de novos consensos em torno das políticas públicas. 

Outra dissertação, de Lazaro Magalhães (2011), nomeada “O processo de construção 

da autonomia do CME”, analisou o processo de construção da autonomia pelo CME de 

Anápolis, no período de 2001 a 2008, dando ênfase na ampliação do Ensino Fundamental 

para nove anos, bem como aplicação de recursos como o do FUNDEF. Trouxe como 

contribuição a reivindicação na construção de um projeto pedagógico, ampliação de salas de 

aula e escolas, aumento do número de alunos matriculados na educação Infantil e também o 

número de professores e auxiliares de educação por sala. 
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No trabalho de dissertação desenvolvido por Juliano Soares Rangel (2011), intitulado 

“Participação e representação política dos atores sociais no CME de Campos dos Goytacazes 

nos anos 2009 e 2010”, este apontou os entraves no desempenho do CME de Goytacazes no 

estado do Rio de Janeiro e teve como propósito entender o funcionamento e os mecanismos 

utilizados como possibilidade de melhorar o desempenho das funções dos membros como 

atores sociais. O autor conclui afirmando que, apesar de o CME oportunizar o acesso ao 

espaço participativo e deliberativo, ainda é bem limitado e controlado pelo poder público. 

No intuito de verificar se no CME funciona o mecanismo de instituição da gestão 

democrática, ressalta-se a produção da autora Ivana Araújo de Campos Oliveira (2012), com o 

título “O CME como mecanismo de instituição da gestão democrática: Um estudo de caso 

sobre as ações do CME”. A problemática se desenvolveu a partir da incorporação da gestão 

democrática como um princípio da legislação educacional brasileira nas políticas públicas. 

Discute-se, também, a gestão democrática com abordagem de participação democrática, numa 

dimensão das políticas neoliberais. Sua contribuição foi no sentido de tencionar as 

atribuições, contribuições do CME na constituição da autonomia do ensino municipal de 

Maricá/RJ.  

Na mesma linha de raciocínio, tem-se a dissertação “O CME- Ensino Escolar: limites, 

perspectivas e possibilidades”, de Mara de Fátima Marcelino (2011). Em seus estudos, o 

intuito foi de reconhecer nos conselheiros e nos gestores escolares a filosofia da práxis, ou 

seja, unidade da teoria e da prática.  

Sobre a historicidade e trajetória no processo de democratização do ensino com a 

política pública educacional dos conselhos municipais, destaca-se duas dissertações. Ambas 

caminham pelo mesmo viés de abordagem, enfocando o processo histórico local, sendo uma 

em Mato Grosso e outra em Goiás. 

A autora Inês Maria da Costa Marques (2011), com o trabalho “CME: Trajetória e 

impasses de democratização do ensino público em Cuiabá-MT”, buscou avaliar as 

competências oficiais e não oficiais do órgão colegiado; verificou como ocorreu a 

participação civil na composição e participação do CME. A conclusão da pesquisa revelou 

que o CME local não possuía autonomia financeira, suas decisões eram totalmente vinculadas 

ao CEE (Conselho de Educação Estadual) e que a maioria dos conselheiros não possuía 

definição clara de seus papéis, apontando para isso, como sugestão de caráter urgente, a 

formação dos conselheiros.  

Edson Ferreira Alves (2011), com a dissertação “CME em Goiás: Historicidade, 

Movimento e possibilidades pesquisou a microrregião de Anicuns/GO”, teve como propósito 
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apresentar, analisar e levantar reflexões sobre a criação, funcionamento e institucionalização 

de tais colegiados, na perspectiva de que configuram, segundo os preceitos da Constituição 

Federal de 1988, como órgãos de Estado. Como possibilidades, a pesquisa apontou a 

existência do CME no município enquanto abertura de um espaço de participação social 

plural; a valorização da formação dos conselheiros pela participação (ampliação dos 

conhecimentos da sociedade civil, mesmo que num dado momento seja restrita, funcional ou 

tutelada); a compreensão e atuação técnica pedagógica dos gestores educacionais, maior 

divulgação das políticas educacionais e de seus resultados. 

No que se refere a alguns padrões de qualidade na educação, Ingrid Renata Lopes 

Augustin (2012), com sua dissertação “Concepções de membros do Conselho Municipal de 

Educação acerca da educação da pessoa com deficiência intelectual”, aborda uma questão 

importante na garantia de igualdade e permanência escolar, na qual seu objetivo foi investigar 

as relações entre as concepções de educação para a pessoa com Deficiência Intelectual (DI) e 

os Modelos de Deficiência, evidenciados nos discursos de membros do CME. Através de 

estudo histórico e da concepção de educação, o estudo apresenta o conceito de Modelos 

Teóricos de Deficiência. Essa abordagem conceitual foi utilizada para se compreender os 

pressupostos que os processos de inclusão sofrem ou sofreram. Com este trabalho, a autora 

percebeu que os conceitos de inclusão de alunos com DI ainda estão em processo de 

constituição. Afirma, ainda, que o fato de encontrar alunos frequentando escolas comuns não 

significa que eles estejam de fato incluídos nos processos de ensino e aprendizagem, 

proporcionados pela escola. 

A dissertação da autora Priscila de Melo Basílio (2011), com o título “Desafios para a 

formulação de políticas de Educação Infantil: Concepções de membros do CME de Duque de 

Caxias do Estado de Rio de Janeiro” traduz a busca da compreensão de quanto o CME local 

contribui ou não para a efetivação das políticas públicas de Educação Infantil (EI), após 

quinze anos da promulgação da LDB. Vale destacar sua inquietação a respeito das estratégias 

utilizadas para o credenciamento, autorização e fiscalização da instituição de Educação 

Infantil, bem como a delimitação de critérios adotados para o atendimento de qualidade para 

as crianças de 0 a 6 anos de idade.  

Como resultado de seu trabalho, a autora aponta algumas observações, como a 

inexistência de diálogo do CME de Duque de Caxias com os profissionais da educação e toda 

comunidade escolar. Tal fato demonstra a falta de acompanhamento e de construção coletiva 

na qualidade da EI, tanto pela ausência de regulamentações para impulsionar esse processo, 

quanto pela falta de parceria com a Secretaria local na agilização do processo de autorização. 
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Em sua conclusão, Basílio discorre que o CME ainda precisa avançar no que se refere à 

amplitude de suas influências na elaboração e fiscalização das políticas educacionais da EI. 

Percebe-se, portanto, que há produções significativas sobre os CMEs. Essa temática 

está longe de se esgotar, devido à importância do papel do CME e sua efetividade para 

contribuir na qualidade da educação.  

A partir dessas análises de textos sobre CME, nota-se que as produções passam por 

períodos de implementação, atuação e efetividade e, atualmente, apontam para a qualidade da 

atuação dos Conselhos. 

O conhecimento científico tem a função de ampliar o cognitivo humano, por isso 

analisar as produções sobre Conselho Municipal de Educação e qualidade da educação é 

fundamentalmente importante para se compreender a complexidade da temática. 

Os trabalhos publicados trazem uma diversidade de questões importantes para o 

debate e apontam para a necessidade de o CME participar da elaboração das políticas públicas 

educacionais socialmente construídas, tornando a escola menos excludente. Isso significa 

dizer que a prática educativa deve ser discutida e debatida de forma participativa.  Essa forma 

democrática deve ocorrer junto à comunidade local, oportunizando a reflexão sobre as ações 

pedagógicas de educadores que defendem uma educação emancipatória. 

Outro fator que também faz parte da atuação do CME é a formação política dos 

membros que pode ser favorecida por meio de estudos e análise da realidade para que 

percebam o cenário de utopia educacional na proposta de políticas educacionais e, assim, 

colaborar nas decisões das políticas educacionais locais de modo consciente e de acordo com 

as necessidades da comunidade. 

A educação brasileira é fortemente afetada pelo descaso dos governantes na 

implantação de políticas públicas que atendam aos direitos sociais com igualdade de 

condições, justiça isonômica e uma legislação com aplicabilidades reais. Por isso, chegar a 

um conceito definitivo de qualidade não é possível, pois a qualidade da educação possui 

diferentes pontos de vista por ser projeto de disputa de classes. A burguesia por sua vez com 

marcas ideológicas de uma educação voltada não para o social, mas sim para o mercado. Por 

outro lado, a classe trabalhadora se apropriará do conceito de qualidade voltado para a 

totalidade.  Assim, é preciso problematizar o que seja qualidade. 

Nesta pesquisa, objetivou-se em linha geral analisar a perspectiva de qualidade da 

educação do CME e suas ações na busca de tal qualidade da educação do município de Rio 

Verde/GO. 
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Para isso, como objetivo específico buscou-se o caminho de: a) compreender como a 

perspectiva de qualidade da educação foi se construindo ao longo das ultimas décadas, a partir 

da reforma da educação brasileira; b) identificar a estrutura dos documentos oficiais e o seu 

discurso sobre qualidade da educação no Brasil e no COMERV; c) analisar a atuação do 

COMERV sobre a qualidade de educação. 

Nesse sentido, ao se problematizar qual a perspectiva de qualidade da educação nas 

proposições da atuação do COMERV, direciona-se a muitas respostas complexas, pois ao se 

tratar da temática qualidade da educação tem-se conceitos contraditórios, ou seja, na 

perspectiva do Estado e da sua política educacional, o número e a quantidade representam por 

si só “a qualidade”. Contrariamente, numa perspectiva progressista, consideram-se como 

elementos de qualidade os fatores sociais e econômicos, ou seja, muito mais complexo do que 

o simples quantitativismo.  

Para responder ao problema de pesquisa como a qualidade da educação está presente 

nos documentos elaborados pelo COMERV, realizou-se uma pesquisa documental, buscando 

compreender a constituição, estrutura e funcionamento desse conselho, suas funções e 

elaboração de normativas para a educação municipal de Rio Verde/GO. 

Na reconstrução do objeto de pesquisa, houve um processo de desconstrução por parte 

da pesquisadora, pois foi necessário se desprender de alguns conceitos adquiridos pelo senso 

comum e se preocupar em adquirir conhecimentos teóricos que contribuíssem com a pesquisa 

de modo a aprofundá-la. Para que houvesse esse rompimento, se percebeu a necessidade de 

abrir mão de certas amarras que impediam desnudar o olhar enquanto sensíveis às mudanças, 

como por exemplo, acreditar que o CME seria a solução tudo. 

Diante disso, para responder ao problema levantado e alcançar os objetivos propostos, 

a pesquisa foi exploratória, qualitativa, de cunho bibliográfico e documental.  

O recorte temporal escolhido para este estudo está no intervalo entre o fim da década 

de 1990 e início da primeira década do novo milênio, pois nessa segunda metade da década de 

1990 grande parte dos municípios optaram por instituírem seus sistemas de ensino dentro da 

perspectiva liberal do  Estado. Já em 1997, muitos municípios, inclusive Rio Verde/GO, 

instituíram seus sistemas municipais de educação como também seu Conselho. Dessa forma, a 

pesquisa se concentrou sobre os documentos produzidos entre 1997 a 2016 destacando a 

composição e a função do conselho, tendo as categorias de análise: autonomia, participação e 

qualidade da educação. 

Dentro desse recorte, ainda é preciso considerar a importância do papel do CME, pois 

este não deveria ser apenas o de fiscalizar, mas também de participar, mobilizar a comunidade 
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na elaboração e acompanhamento do Plano Municipal de Educação. Com os planos 

municipais aprovados a partir de 2015, os conselhos receberam a incumbência de monitorar e 

acompanhar a execução desses planos a partir de 2016, por isso justifica-se o recorte temporal 

visando compreender a proposta de qualidade da educação do CME de Rio Verde 

(COMERV) que foi impulsionado pelo CONAE em 2010. 

Em se tratando da pesquisa exploratória, Trivinos (1987, p. 109) esclarece que: 

 

Os estudos exploratórios permitem ao investigador aumentar sua experiência em 
torno de determinado problema. O pesquisador parte de uma hipótese e aprofunda 
seu estudo nos limites de uma realidade específica, buscando antecedentes, maiores 
conhecimentos para, em seguida, planejar uma pesquisa descritiva ou de tipo 
experimental. 
 

Como uma prática necessária à construção do trabalho acadêmico, para alimentar a 

construção e a produção dos dados da pesquisa, considerou-se, além do levantamento 

bibliográfico e documental, a contribuição dos autores da área e suas relações com o objeto de 

estudo, contemplando discussões em torno das categorias: autonomia, participação e 

qualidade da educação. 

 No que se refere ao levantamento bibliográfico, Trivinos (1987, p. 100) ainda afirma: 

 

O processo de avaliação do material bibliográfico que o pesquisador encontra lhe 
ensinará até onde outros investigadores têm chegado em seus esforços, os métodos 
empregados, as dificuldades que tiveram de enfrentar, o que pode ser ainda 
investigado etc. Ao mesmo tempo, irá avaliando seus recursos humanos e materiais, 
as possibilidades de realização de seu trabalho, a utilidade que os resultados 
alcançados podem emprestar a determinada área do saber e da ação. 
 

Diante disso, além do levantamento bibliográfico, realizamos a seleção dos 

documentos referentes à institucionalização e à regulamentação do COMERV. Para que ter o 

acesso aos dados e documentos do conselho foi necessário encaminhar uma solicitação por 

escrito ao seu presidente, esclarecendo o teor da pesquisa e a sua relevância social e 

acadêmica. Esse procedimento permitiu o acesso aos arquivos e assim iniciar o processo 

investigativo. 

Dessa forma, primeiramente entrou-se em contato com o presidente do conselho, 

apresentando a pesquisa, o seu objetivo e esclarecendo todas as dúvidas necessárias. Com o 

consentimento do presidente, teve-se livre acesso à documentação do conselho, desde a sua 

criação, que foi 1997 até o ano de 2016. Por meio de um requerimento pedindo a liberação 

dos documentos de análise foi também concedido todas as cópias que sustentaram essa 
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pesquisa. A princípio, foram observados os livros de atas de ano a ano. O critério de escolha 

foi conforme a pauta da reunião e o assunto tratado que viesse de encontro com o objeto da 

pesquisa o da “qualidade da educação”. Posteriormente, foram analisadas todas as legislações 

municipais: decretos, resoluções e as normativas expedidas pelo COMERV. O critério de 

seleção para os recortes utilizados para a análise foram aqueles que entendemos se referirem à 

qualidade educacional.   

 

Os textos também são consumidos diferentemente em contextos sociais diversos. 
Eles têm clara relação com os contextos particulares em que são produzidos e 
usados. Os textos das reformas educativas de muitos países transformaram-se numa 
bricolagem de peças sobre ensino formando um novo discurso pedagógico. Como 
texto, podem ser descontextualizados do local de origem e recontextualizados numa 
nova montagem. Nesse sentido, a ‘desconstrução’ dos textos visando a compreensão 
de seu processo de produção torna-se um importante mecanismo de análise 
discursiva, na medida em que permite localizar a inconsistência dos textos, os 
pontos em que transgride os limites dentro dos quais foi construído. Composto por 
contradições, um texto não é restrito a uma única, harmoniosa leitura. Pelo contrário, 
torna-se plural, aberto a re-leituras, não mais um objeto para consumo passivo, mas 
um objeto a ser trabalhado pelo leitor para produzir sentido (SHIROMA, CAMPOS; 
GARCIA,2005, p. 433). 
 

Em síntese, a análise crítica do conteúdo dos documentos é importante para desvelar a 

realidade, pois nem sempre o registro nos documentos demonstra a verdadeira face das coisas. 

Por isso a desconstrução do que está posto gera diferentes entendimentos e interpretação dos 

fatos. 

A análise documental foi primordial para se alcançar o objetivo aqui proposto, pois a 

partir da compreensão do processo histórico é que se entende a construção da identidade do 

COMERV.  

Os documentos que constituíram o corpus da pesquisa são conjunto de leis que 

institucionaliza o Sistema Municipal de Ensino de Rio Verde e o Conselho Municipal de 

Educação como órgão do Sistema Municipal de Ensino que regulamentam a criação e o 

funcionamento do COMERV. Desses documentos fazem parte as atas de reuniões (1997-

2016); o regimento interno do Conselho; resoluções e normatização expedidas pelo 

COMERV de 1997 a 2016. Durante a análise do arquivo de dezenove anos de existência do 

conselho, se verificou aproximadamente 456 atas, 442 resoluções e 32 decretos. Desse 

universo, foram selecionadas 13 atas e 13 legislações, dentre elas regimento interno, lei 

municipal, resoluções, considerando as categorias de análise: qualidade da educação, 

autonomia e participação. Vale ressaltar que os pareceres não foram selecionados para análise 
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pelo fato de que os mesmos na sua grande maioria expressam seu conteúdo nas resoluções, 

outros não apresentaram relevância quanto ao objeto de pesquisa.  

Considerando o universo de 402 resoluções emitidas pelo COMERV durante os anos 

de 2004 a 2016 e levando em conta os temas de discussão, pudemos verificar o teor das 

resoluções que são: autorização e regularização das unidades escolares, aprovação de matrizes 

curriculares, supressão de documentos de alunos, aprovação do calendário letivo anual e 

gestão democrática.  

Para a realização deste estudo, serão utilizados procedimentos de análise qualitativa, 

pois se entende que um estudo dessa natureza visa averiguar a complexidade do objeto de 

estudo e agrupa diversas estratégias de investigação que partilham determinadas 

características. A pesquisa qualitativa, nas palavras de Gamboa (2007), trabalha com o 

universo dos significados, dos valores, das atitudes, das aspirações e até mesmo das crenças 

dos sujeitos. Assim, consideramos de suma importância compreender um fenômeno 

eminentemente humano, ou seja, a constituição do COMERV e a qualidade da educação. 

Em se tratando da abordagem qualitativa, Iovhuk e Shichipanov (1981, p. 10) afirmam 

que “a qualidade nas pesquisas, além de indicar as propriedades que apontam as diferenças 

entre as coisas, indicam as propriedades e as semelhanças entre elas”. Em suma, a pesquisa 

qualitativa preocupa-se com o estudo dos significados produzidos pelo homem em seu 

contexto social, político, cultural e econômico. Portanto, esse tipo de pesquisa, a partir desse 

conjunto de fenômenos humanos gerados socialmente, busca compreender e interpretar a 

realidade. Os documentos são registros escritos que proporcionam informações em prol da 

compreensão dos fatos e relações, ou seja, possibilitam conhecer o período histórico, social e 

cultural das ações e reconstruir os fatos e seus antecedentes, pois se constituem em 

manifestações registradas de aspectos da vida social de determinado grupo (OLIVEIRA, 

2007).  

Segundo Trivinos (1987, p. 162), ao esclarecer sobre a pesquisa documental: 

 

Na interação dos materiais (documentos oficiais ou não e ainda das respostas de 
outros instrumentos de pesquisa), no tipo de pesquisa que nos interessa, não é 
possível que o pesquisador detenha sua atenção exclusivamente no conteúdo 
manifesto dos documentos. Ele deve aprofundar sua análise tratando de desvendar o 
conteúdo latente que eles possuem. O primeiro pode orientar para conclusões 
apoiadas em dados - quantitativos, numa visão estática e a nível, no melhor dos 
casos, de simples denuncia de realidades negativas para o indivíduo e a sociedade; o 
segundo abre perspectivas, sem excluir a informação estatística, muitas vezes, para 
descobrir ideologias, tendências etc. das características dos fenômenos sociais que se 
analisam e, ao contrário da análise apenas do conteúdo manifesto, é dinâmico, 
estrutural e histórico. 
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A análise dos documentos permitiu encontrar informações sobre a estrutura e 

funcionamento do COMERV, a regulamentação da participação na escolha dos representantes 

bem como sua dinâmica de tomada de decisão, que direciona os indicativos de conceito de 

qualidade proposto por esse município. Os documentos que foram analisados mostram a 

concepção do conselho sobre educação e também sua forma de atuação frente à realidade 

educacional.  

Quanto à análise dos dados levantados, esta se dará de forma dialética, buscando nas 

contribuições do materialismo histórico dialético seus fundamentos. Nesse sentido, Castanho 

(1996, p. 15), ao se referir ao objeto pesquisado e sua análise, afirma que: 

 

O caminho é feito pela análise e pela síntese, que são "momentos" em relação ao 
desenvolvimento do todo. A análise, ou momento analítico, consiste de decompor 
uma realidade complexa em seus elementos. A síntese, que é a operação da razão, 
consiste de situar os momentos reais no todo real, recuperando seu movimento. 
 

Assim, feita a seleção dos documentos (regimento e leis que regulamentam o 

conselho), o corpus foi analisado buscando descrever, analisar e interpretar as unidades de 

contexto.  

A análise do conteúdo se justifica neste estudo, pois, ao relacionar dialogicamente os 

efeitos históricos com a realidade posta, permite ao pesquisador questionar o objeto 

investigado, pois nem sempre terá uma solução para o problema. Impondo-nos o desafio de 

demonstrar maior conhecimento teórico, de que se exige do analista, buscamos um referencial 

teórico com as mesmas concepções filosóficas. Para Gamboa (2007, p. 173), “o enfoque 

crítico-dialético busca apreender o fenômeno em seu devir histórico e em suas inter-relações 

com outros fenômenos buscando compreender os processos de sua transformação, suas 

contradições e potencialidades de mudanças”. 

Nesse viés de análise, Zago (2013, p. 111) esclarece: 

 

Uma análise acurada deve ponderar que as partes constituintes do real devem ser 
apreendidas como unidade, mesmo que a essência seja percebida como diferente e 
não imediatamente como o fenômeno. Parte-se do observável rumo à essência, o que 
tornará possível a compreensão do ser social como totalidade que se relaciona 
intimamente à vida material e concreta dos seres humanos. 

 

Nas pesquisas dialéticas, ainda segundo Gamboa (2007), o homem naturalmente é 

definido como ser social e histórico que, embora determinado por contextos econômicos, 

políticos e culturais, é também seu criador e transformador. E, no enfoque crítico-dialético, a 
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partir da realidade, do mundo e das dinâmicas sociais, há a ação transformadora dos homens 

em que se orientam para a obtenção de maiores níveis de liberdade, adquiridos por meio de 

lutas e da superação das contradições sociais. E, assim, pretende-se desenvolver a crítica ao 

que foi proposto como objetivo geral de analisar a atuação CME verificando sua perspectiva 

quanto a qualidade da educação do município de Rio Verde. 

Para que a análise crítica não aconteça de forma infundada foi preciso apresentar 

autores que correspondem à abordagem crítica da pesquisa e que subsidiarão a identificação 

dos discursos presentes nos documentos e sustentar as categorias aqui elencadas. Assim, o 

levantamento da literatura específica ocorreu durante todo o processo de condução da 

pesquisa, priorizando o contexto histórico ao dialogar com a análise dos dados. 

Portanto, o desenho da pesquisa pode ser observado a partir dos passos destacados a 

seguir: 

a) Levantamento bibliográfico, compreendendo a leitura e o fichamento de textos 

sobre conselho municipal de educação, qualidade da educação, participação, autonomia e 

representação.  

b) Análise de documentos referentes à efetivação do COMERV, exploração dos 

documentos, permitindo inferir o contexto de aprovação das leis, as atribuições dadas ao 

Conselho, os setores da sociedade representados, as condições para o exercício das atribuições 

as ações para a melhoria da qualidade da educação. 

c) Análise dos dados que, em um primeiro momento, implicaram na preparação das 

informações extraídas de todo o material, transformando o conteúdo em categorias, para, em 

seguida, descrevê-las, analisá-las e interpretá-las. 

A análise crítica do conteúdo permite evidenciar as tensões e contradições existentes e 

perceber que a participação da sociedade nas decisões das políticas públicas permite dar voz a 

todas as camadas sociais, numa relação democrática. Assim, o colegiado, composto por vários 

membros da sociedade civil, forma os Conselhos Municipais com a finalidade de criar 

caminhos mais próximos da democracia popular, oportunizar a todos, de forma igual, o direito 

à educação. 

 Neste estudo, mostra-se não apenas a participação de representantes do CME quanto à 

qualidade da educação, mas também as contradições existentes que dificultam esse processo, 

desde as questões políticas de reformas que induziram as práticas neoliberais até o reflexo 

atual com o prejuízo do CME no exercício da autonomia plena, pois sua a atuação é 

fragmentada, uma vez que o Estado os trata como órgão de submissão e com a concepção de 

democracia burguesa.  
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O trabalho se desenvolveu em três capítulos, nos quais foram considerados os 

aspectos históricos e o movimento da dialética para a construção de uma leitura crítica do 

cenário que se apresenta.  

No primeiro capítulo foi abordada a questão da qualidade da educação e a sua 

trajetória histórica, observou-se a influência das reformas educacionais até os dias de hoje, a 

qual prevalece os ditames do Estado liberal, sendo que em cada período houve-se um 

conceito de qualidade e que em todos os esses períodos a qualidade foi um elemento de 

disputa entre as classes sociais. Os anos de 1980 e 1990 foram determinantes na história da 

educação brasileira nos quais se objetivou, a princípio, uma reforma financeira e depois 

reforma na gestão dando início ao discurso para a próxima década ao tratar de gestão 

democrática e a qualidade da educação. Toda a mobilização dos anos de 1990 decorreu do 

primeiro documento elaborado na Conferência de Educação para Todos, em Jomtien, na 

Tailândia, em 1990; o segundo no Fórum de Educação para Todos, em Dacar, no Senegal, 

em 2000. 

 Sendo assim, essas são as políticas das quais o país é signatário, ou seja, de políticas 

internacionais, que não consideram a realidade social e econômica, mas, sim, os objetivos da 

economia mundial. Após as reformas apresentar-se-ão os documentos oficiais e seu conceito 

de qualidade da educação proposto, considerando-se dois períodos distintos: o governo 

Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva. Os documentos analisados 

apresentam, de forma ideológica, a qualidade da educação pensada para cada período. O 

governo é propositivo quando apresenta na aparência ações democráticas pelo seu conteúdo 

nos documentos, porém na essência percebe-se que suas políticas não vão ao encontro dos 

anseios da sociedade, em especial para a classe trabalhadora. Isso se constata pelo modo 

com o qual o governo analisa a qualidade educacional, ou seja, medindo por meio de índices 

e quantitavismo, o qual predomina quando eles tratam de qualidade. 

O segundo capítulo concentra-se em discorrer sobre o processo de construção do 

CME, tendo em vista os diferentes significados da palavra Conselho e também discorrer de 

forma crítica sobre a construção do CME no Brasil e sua relação com a qualidade da 

educação. Fatos marcantes e determinantes na história levam-nos a compreender as 

contradições existentes nas políticas públicas educacionais bem como no processo histórico 

na implantação do CME e sua condição nos dias atuais para, assim, verificar a atuação do 

CME frente às políticas educacionais. Contudo, o CME oriundo de objeto de luta e 

movimentação social representa uma conquista no aspecto democrático que atende à classe 
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trabalhadora, por isso não se pode perder de vista seu potencial de caráter de representação 

social e não apenas governamental. 

No terceiro capítulo aborda-se a perspectiva do COMERV sobre a qualidade da 

educação, sendo analisada por meio de documentos a atuação do COMERV, foi levado em 

conta o suporte teórico para a construção da interpretação. O Conselho, por ser uma 

instituição corresponsável por garantir o direito à qualidade educacional, deve pautar suas 

ações na necessidade social local, evitando atender a necessidade do governo. Como órgão 

mediador, é possível discutir as políticas públicas educacionais com imparcialidade 

garantindo sua posição de representante da sociedade civil. Por isso, a participação efetiva e 

autêntica deve basear a atuação do COMERV. 

Na última parte, reservada às considerações finais, retomamos as questões 

impulsionadas pelo objeto da pesquisa, propomos a análise crítica sobre a realidade dada e o 

que se apresentou da atuação do CME e a qualidade social da educação.  
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1 A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E SUA TRAJETÓRIA HISTÓRICA  

 

A qualidade da educação é uma temática que vem sendo debatida há décadas tanto 

pelos organismos internacionais quanto órgãos do governo e sociedade civil, pois é 

considerado um objeto de disputa na sociedade capitalista.  Nesse sentido, as qualidades da 

educação sendo  projetos de conflitos entre as classes sociais existentes possuem conotações 

diferentes, pois é necessário observar que tipo de qualidade se está almejando, seja por parte 

da classe trabalhadora, seja pela classe burguesa. 

Neste capítulo será apresentado e analisado o contexto no qual se deu as reformas 

educacionais entre os anos de 1980 e 1990 e suas contribuições para o entendimento do que 

seja a qualidade da educação. Importante destacar que em cada década o conceito foi sofrendo 

mudanças influenciadas por questões políticas, sociais e econômicas implicando na 

elaboração de documentos oficiais tanto por parte dos organismos internacionais quanto pelo 

governo nacional. A partir do final da década de 2000, os documentos elaborados pelo 

governo ao tratar da educação e de sua qualidade apontam para a qualidade socialmente 

referenciada como, por exemplo, o documento referência da CONAE (Conferência Nacional 

da Educação), de 20142 (BRASIL, 2015). 

Assim, a partir da análise bibliográfica e documental, pautadas nas produções do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), da Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO) e autores que versam sobre a temática, se problematizará o que 

seja a qualidade da educação.  

Shiroma, Campos e Garcia (2005) alertam sobre a importância de se fazer uma leitura 

com uma perspectiva crítica na interpretação da análise de documentos sobre a política 

educacional, pois estes vão sempre apresentar vertentes ambíguas, contradições, omissões e 

justificativas convincentes em sua implementação. Os textos precisam ser lidos e 

confrontados com outras leituras, mediante o uso constante da retórica. Observar a favor de 

quem o texto faz a interpretação, uma vez que os mesmos trazem discursos de colonização 

sobre educação, ou seja, o termo colonização remete a ideia do mecanismo do capitalismo em 

aplicar conceitos da administração na educação, como por exemplo, o aluno se tornar cliente e 

o material didático se tornar produto, e assim, dentre outros fatores que buscam assemelhar 

com a estrutura das empresas.   

                                                           
2 BRASIL. Documento final da Conferência Nacional de Educação 2014. Brasília, DF: MEC, 2015. 
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Para compreender a influência das reformas educacionais nas políticas públicas 

educacionais na América Latina e seus reflexos no Brasil e como o objeto qualidade foi 

construído no discurso governamental, este capítulo terá três seções: As reformas 

educacionais e a qualidade da educação; De qualidade da educação para a qualidade social da 

educação; A qualidade da educação nos documentos oficiais. 

 

1.1 As reformas educacionais e a qualidade da educação 

 

É comum nas políticas públicas educacionais se encontrar o termo qualidade da 

educação. No entanto, dentro de um processo histórico a qualidade assume formas diferentes 

de ser conceituada considerando as mudanças sociais, políticas e econômicas que contribuem 

para um novo perfil de qualidade se for levado em conta a tese de que a educação deveria ser 

igualitária, isonômica e menos excludente. 

Entretanto, vale ressaltar que a partir do período de 1980 a desestruturação dos 

Estados do Bem-Estar Social, principalmente no ocidente, leva a política neoliberal se 

apresentar como uma saída possível. Passa-se a seguir uma Nova Ordem Econômica Mundial 

baseada na globalização e economia internacionalizada, levando o Estado nacional a ser 

mínimo para as questões sociais e máximo para o mercado. 

Para se entender a lógica estrutural das reformas educacionais no Brasil, a obra de 

Martin Carnoy e Cláudio de Moura Castro se torna fundamental. Os autores foram 

responsáveis pelo documento final resultado do Seminário sobre Reforma da Educação, 

intitulado "A melhoria da educação na América Latina: e agora, para onde vamos?”. Este 

documento, dividido em quatro seções, trata na primeira as dinâmicas da reforma do ensino e 

a reforma educativa em Minas Gerais; na segunda seção, a formação e habilitação de 

professores e o ensino, formação do professor e reforma escolar; na terceira seção apresenta 

avaliação do desempenho escolar; e, por fim, na quarta seção, as escolas secundárias e o 

ensino técnico. O documento traz experiências de reformas nos países da América Latina 

pautadas em dados com base em diagnósticos com fito econômico. 

Para uma leitura crítica é importante entender de qual lugar que falam os autores e o 

contexto em que estão inseridos. Castro3 é um economista brasileiro, atuou como consultor do 

Banco Mundial (BM) e no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), foi secretário-

                                                           
3 Castro atualmente integrante do Conselho Consultivo Pitágoras e é Diretor de Novas Tecnologias da Faculdade 
da Saúde e Ecologia Humana. 
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executivo do Centro Nacional de Recursos Humanos e técnico do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA). Carnoy, por sua vez, doutor em economia pela Universidade de 

Chicago e professor na Universidade Stanford, nos Estados Unidos, onde atualmente também 

comanda um centro voltado a pesquisas sobre educação.  

Como a educação em toda América Latina apresentou resultados insatisfatórios no 

início da década de 1980, ao longo das reformas foi necessário mudanças no perfil de atuação 

do poder público na educação objetivando a busca pela qualidade e a promoção de maior 

equidade, visto que apenas o acesso à escola não seria suficiente. 

Segundo os autores, a educação, nos anos de 1980, se apresentava em defasagem, os 

países não eram competitivos internacionalmente, além de estarem em dívidas não investiam 

na educação de forma adequada.  Os gastos na educação deveriam ser mais focados naquilo 

que de fato produzisse capital humano, como se lê abaixo: 

 

Os governantes reduziram total de recursos públicos e privados disponíveis para o 
financiamento da educação e da formação de professores. Mas essas reformas (e 
outras, menos globais) tinham mais um objetivo: organizar de modo novo e mais 
produtivo o aproveitamento escolar e as qualificações profissionais, tendo em vista, 
sobretudo, produzir capital humano de melhor qualidade a fim de tornar os países da 
América Latina e do Caribe mais ‘competitivos’ na economia mundial (CARNOY; 
CASTRO, 1997, p. 16, grifo dos autores). 
 

Verifica-se que as relações econômicas permeiam o sistema educacional de modo a 

torná-lo funcional e produtivo para o capital. Carnoy e Castro (1997) destacam bem a palavra 

competitividade, predominante até os dias atuais, pois esse conceito está presente na educação 

sob o sistema capitalista de produção.  

Nesse período, o objetivo maior da reforma foi enxugar os gastos públicos, fazendo 

mais com menos, ou seja, sob um viés financeiro amplia-se o aumento de matrícula nas 

escolas, gerando a impressão de inclusão social. Mas naquele momento isso resultou no 

inchaço das salas de aula com números exagerados de matrículas e baixa qualidade, conforme 

Shiroma, Moraes e Evangelista (2004). As autoras ainda relembram que a década de 1980 foi 

um marco propulsor para se pensar em qualidade educacional, porém ressaltam que essa 

qualidade foi afirmada pelo acesso ao ensino sem o mínimo de planejamento estrutural e 

humano.  

Com o quadro dramático apresentando um grande número de resultados negativos no 

ensino, e sob o enfoque econômico de qualidade da educação, buscou-se elevar o índice de 

alfabetização e acesso escolar. No entanto, não se realizaram estudos para sanar as causas do 
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problema social e econômico, nesse caso os economistas só pensaram em ação imediatista de 

aumento de número de vagas nas escolas públicas.  

Segundo Carnoy e Castro (1997), com a medida da redução do gasto público por 

estudantes do ensino secundário, este nível foi o que sofreu as maiores consequências do 

abandono, pois a educação primária por motivos econômicos (taxas de rentabilidade mais 

altas) e de equidade receberam um maior apoio financeiro. Os gastos públicos por aluno de 2º 

grau caíram drasticamente e ficou no limbo e o salário dos professores desse nível foi 

reduzido mais do que nível básico e, para completar, enfocaram a expansão de números de 

alunos, resultando no inchaço das salas de aulas e salários humilhantes. 

A equidade já fazia parte das discussões sobre a qualidade da educação, porém desde 

esse período já era tratada como sinônimos de igualdade, termo que será tratado mais à frente. 

Carnoy e Castro se posicionam afirmando que essa proposta de equidade serviu para refletir 

negativamente a qualidade do ensino público, pois isso intensificou a desigualdade na esfera 

pública. “A equidade saiu perdendo nesse processo e o ativismo político dos interessados na 

educação de qualidade também migrou para os estabelecimentos particulares, o que 

contribuiu para acentuar a deterioração das escolas públicas.” (CARNOY; CASTRO, 1997, p. 

59). 

Até esse período as classes sociais se misturavam na escola pública. Com a expansão 

do ensino, a classe dominante começou a migrar para o ensino privado e com isso as reformas 

anunciavam que a base de aprimoramento da qualidade do ensino estava na qualidade do 

professor.  Porém essa afirmação era contraditória com a realidade, na época não existia um 

piso nacional e o discurso era que faltava recurso para se investir na formação de professores 

e os mesmos não poderiam receber um salário maior por falta de qualificação. Portanto, onde 

estariam os professores mais bem qualificados, no ensino público ou no privado? Carnoy e 

Castro (1997) trazem dados de pesquisas da época apontando para a relação direta entre a 

qualidade e a competência do professor, ou seja, a elevada média do ensino básico nos países 

industrializados residia no quesito de alta competência docência.  

Como os países industrializados não estavam localizados na América Latina, as 

pressões da concorrência global sobre os gastos públicos atingiram os professores, que 

ficaram em situações de desvantagens, pois atribuíam a culpa à classe com ênfase de que a 

educação pública era ineficiente e assim um desperdício de recursos públicos. E com todo 

esse cenário as taxas de desistência e repetência aumentavam. 

Os autores também abordam, nesse contexto de reformas, as avaliações. Analisam que 

quanto ao aferimento do desempenho escolar pela reforma, durante o processo de análise das 
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políticas as avaliações do ensino, estas estavam voltadas para avaliar a eficácia de 

determinadas reformas ou o desempenho das escolas e do sistema de forma ampla. Os testes 

chamavam a atenção para o aprimoramento do sistema educacional e tornou, então, 

perceptível a desigualdade na qualidade da educação num mesmo país (CARNOY; CASTRO, 

1997). 

Diante dessa realidade, os autores acima entendiam que os países da América Latina 

que apresentavam resultados negativos em seu sistema de ensino deveriam se utilizar dos 

resultados das avaliações para a introdução de medidas relativamente simples, como o de 

fiscalizar o professor, cobrar assiduidade, distribuir livros-textos onde não existia, eliminação 

de ineficiências burocráticas gritantes e, dessa forma, valer-se dos resultados para promover a 

mudança. Ainda afirmavam que os efeitos positivos eram a publicação dos resultados para 

colocar como tema principal na agenda política da qualidade da educação (CARNOY; 

CASTRO, 1997). 

Apesar de hoje ser esta a realidade educacional, é preciso discordar desse 

posicionamento dos autores, pois se entende que tais mudanças não são suficientes, uma vez 

que no contexto educacional de 1980 até a presente data é preciso levar em conta a 

complexidade e a contradição dentro da educação. Além do mais, é preciso considerar a 

precarização do trabalho docente, que é histórica e contribui para a conspiração do ensino 

público ser privatizado sob a alegação que o ensino público está falido.  

Para os economicistas, os países que não apresentassem progresso nos dados 

educacionais retardariam o crescimento econômico não somente do país, mas também da 

região, levando à paralisação do processo de globalização, produção e consumo, tão 

fortemente propalado pelo capitalismo. “Eis o desafio de política na região da América Latina 

e do Caribe: a desigualdade de renda impede uma expansão “espontânea” das oportunidades 

educacionais, especialmente para os pobres”. (CARNOY; CASTRO, 1997, p. 199, grifo dos 

autores). Na visão dos autores, a desigualdade é um fator impeditivo de expansão e de 

crescimento educacional, termo esse utilizado pelo grupo dominante do capital. Dessa forma, 

suas opiniões vão ao encontro dos ideais do Estado Liberal da época sobre a qualidade da 

educação aliada às práticas de globalização. 

A reforma da América Latina ateve-se a preparar os países para acompanhar a 

economia global com intuito de intensificar o ensino sob as orientações do mercado que 

aludiu na expansão da praticidade e no aumento do relacionamento com as empresas. Dessa 

forma, a economia dita os caminhos da educação, direcionando as políticas educacionais.  
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É importante destacar que, entre a década de 1980 e 1990, além da agenda 

internacional voltada para uma “Educação Para Todos”, no Brasil ocorriam manifestações 

organizadas pelos trabalhadores e educadores reivindicando direito à educação, ato esse que 

se refletiria na década de 1990 com os clamores pela melhoria dos indicadores educacionais. 

Naquele mesmo momento, tanto a classe trabalhadora quanto a classe empresarial e a 

burguesia tiveram interesse na educação com qualidade. Estavam em disputa dois projetos 

educacionais, o do empresariado e dos trabalhadores.  

Os trabalhadores, mediante movimentos sociais, buscavam na reforma da educação 

uma qualidade voltada não apenas para o trabalho, mas também para a participação social, a 

cidadania. Gohn (2011), tratando dos movimentos sociais e as reformas, relata que é 

importante deixar claro que, paralelamente às reformas, os movimentos sociais ocorreram 

pela qualidade da educação no Brasil. Essa relação foi sendo vagarosamente construída a 

partir do fim dos anos 1970, período em que a redemocratização do ensino se iniciava. Foram 

criadas novas associações ou ativadas entidades científicas já existentes, a exemplo da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), a 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), a Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) e 

as Conferências Brasileiras de Educação (CBEs), realizadas bienalmente que, desde então, 

passaram a debater os problemas socioeconômicos e políticos, sendo esta uma movimentação 

de discussão democrática.  

Essas entidades acima e os eventos da CEBs debateram, no fim dos anos 1970 e 

durante a década de 1980, em seus grupos de trabalho e pesquisa, mesas e debates, o tema dos 

movimentos sociais, tendo como principiantes grupos de professores. Posteriormente, o 

movimento social e educação foram se construindo. A partir de então, surgem novos atores 

que entravam em cena, sujeitos de novas ações coletivas que extrapolavam o âmbito da 

fábrica e os locais de trabalho, atuando como moradores das periferias da cidade e assim 

exigindo do poder público o atendimento de suas necessidades básicas de sobrevivência. Os 

movimentos tiveram papel educativo para marcar a época de muitas mudanças políticas.  

No auge das reformas de 1980, a ideia de democratização do ensino surge com toda 

força pautada nas políticas da América Latina e as estratégias lançadas pelo Banco Mundial 

serviram para fomentar a produtividade na educação básica. Para um melhor entendimento, 

Torres (2000) anuncia que o Banco Mundial é considerado um grande arquiteto da economia, 

pois, além do grande volume de empréstimos, é responsável pelo processo de reestruturação 

neoliberal dos países em desenvolvimento por meio de interferências políticas de ajuste 
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estrutural. Considerado o maior captador de recursos financeiros, a instituição detém o 

controle dos países em desenvolvimento em vários aspectos, inclusive na educação, 

interferindo nas políticas educacionais dos países.  

Nesse período houve, também, debates públicos e reuniões sindicais com a finalidade 

de mudar a realidade do país. O setor da educação, alvo de políticas públicas com influência 

econômica, apresentava maior insatisfação devido aos baixos índices de escolaridade, pouco 

investimento estatal, fracasso escolar, falta de condições de trabalho docente, autoritarismo 

nas práticas pedagógicas. O movimento do Fórum Social em Defesa da Escola Pública que 

aglomera vários movimentos, dentre eles, movimento estudantil e de professores e intelectuais 

marcaram esse período na luta por uma escola com autonomia e democracia (SILVA, 2011). 

A realidade educacional do país com uma precária gestão orçamentária, a má 

organização das instituições e os descasos com culturas locais resultaram no fracasso e na 

influência do capitalismo de forma mais intensa, levando a imposições de modelos 

educacionais inspirados nos modelos pedagógicos dos países desenvolvidos, sob as 

orientações dos organismos internacionais, como BM e UNESCO. 

Pautados nas recomendações dos organismos internacionais, os países da América 

Latina que seguiram tais recomendações da reforma sob os moldes neoliberais não só 

ampliaram o processo de acesso de alunos no ensino, mas também a sua permanência, pois 

objetivava-se um tipo de educação voltada para a produtividade econômica, sem a qual 

refletiria negativamente na competição do mercado internacional.  

Segundo análise de Gohn (2011), os movimentos sociais no Brasil tiveram dois 

momentos importantes: a década de 1980 como marco reivindicatório e década de 1990 como 

marco regulatório. Foram momentos importantes para a configuração dos direitos previstos na 

Constituição Federal, como anuncia Gohn (2011, p. 7): 

 

No Brasil e em vários outros países da América Latina, no fim da década de 1970 e 
parte dos anos 1980, ficaram famosos os movimentos sociais populares articulados 
por grupos de oposição aos regimes militares, especialmente pelos movimentos de 
base cristãos, sob a inspiração da teologia da libertação. No fim dos anos 1980 e ao 
longo dos anos 1990, o cenário sociopolítico transformou-se de maneira radical. 
Inicialmente, houve declínio das manifestações de rua, que conferiam visibilidade 
aos movimentos populares nas cidades. Alguns analistas diagnosticaram que eles 
estavam em crise, porque haviam perdido seu alvo e inimigo principal: os regimes 
militares. Em realidade, as causas da desmobilização são várias. O fato inegável é 
que os movimentos sociais dos anos 1970/1980, no Brasil, contribuíram 
decisivamente, via demandas e pressões organizadas, para a conquista de vários 
direitos sociais, que foram inscritos em leis na nova Constituição Federal de 1988. 
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Dessa forma, os movimentos sociais de 1980 tiveram papel importantíssimo na 

conquista dos direitos sociais na Constituição Federal de 1988 e na expectativa da melhoria da 

qualidade da educação, que serviu de pontapé inicial para ações democráticas e previsões 

legais importantes para os direitos sociais, embora na sua concretude ainda falte 

aplicabilidade real. Vale ressaltar que com a chegada do Partido dos Trabalhadores no poder 

na década de 2000 ocorreu o efeito de petização, ou seja, os movimentos sociais foram 

esvaziados com o discurso da vigência de um governo representativo. 

Outro movimento social que foi marcante na luta por uma educação de qualidade foi a 

ANFOPE (Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação), que, na 

virada da década de 1980 para 1990, opta por, abandonando a fragmentação da categoria que 

sucederia à regulamentação das profissões, unificar suas entidades, em nível nacional e 

estadual, fortalecendo a luta dos profissionais de educação em prol da qualidade do ensino e 

da melhoria das condições de trabalho (GOHN, 2011). 

Nos anos 1980, passando por um processo democrático, o Brasil sofreu marcos 

significativos, dentre eles a Constituição Federal de 1988, denominada “constituição cidadã”, 

a qual definiu, no seu artigo 6º, a educação como um direito social, considerado como 

dispositivos inovadores. O cenário apresentava dados relevantes de preocupação social em 

relação à faixa de escolaridade obrigatória, a educação infantil, ensino médio e o índice de 

analfabetismo na população jovem.  

Todos esses movimentos tiveram sua importância na mudança das políticas públicas 

educacionais, porém essas mudanças não supriram totalmente a expectativa da sociedade, pois 

tornou-se claro que as políticas da reforma não visavam a amenização da “desigualdade 

social”, das “injustiças sociais”, mas, sim, diagnosticar eventuais problemas que impediam o 

país de se desenvolver economicamente.  

Ao final da década de 1990, Castro (1999)4 produz documento intitulado “A educação 

para o século XXI e o desafio da qualidade da equidade”. Nele, afirma que, no contexto da 

globalização, a educação foi vista como propulsora no processo produtivo e na tecnologia 

com intuito de chegar ao desenvolvimento sustentável e equitativo.  

Castro (1999) evidenciou em seu texto os principais resultados e tendências apontadas 

pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) de 1997, e foi constatado que a baixa 

                                                           

4 Para facilitar a análise crítica da leitura, é bom ressaltar que Castro, nesse período, era dirigente do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que é uma entidade autárquica do 
governo federal. A autora incorpora em seu discurso a visão econômica para a educação. 
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efetividade do ensino estava relacionada à heterogeneidade dos sistemas de ensino, ao 

descompasso entre currículo proposto e desempenho do aluno, à distorção idade/série, à 

associação entre desempenho do aluno e ao nível de escolaridade dos professores.    

Apesar de que não será tratada a avaliação como categoria de estudo, é preciso 

demonstrar que ação diagnóstica para se obter dados do Estado Liberal é requisito no 

planejamento das políticas públicas educacionais desde as reformas. Na concepção de Castro 

(1999), a avaliação teria mais sentido se utilizada a favor das reformas educacionais e seus 

impactos reais, pois naquele momento já estava em andamento a cultura avaliativa no país 

mediante avaliações em larga escala. Estas foram aprimoradas levando ao estabelecimento do 

IDEB (Índice Desenvolvimento da Educação Básica). No contexto político-econômico das 

últimas décadas, as prioridades são as leis mercadológicas e, dessa forma, toda sociedade 

voltada para ela, inclusive a educação. No caso das avaliações na educação em larga escala, 

não se foge a este princípio, pois, além de estabelecer metas a serem cumpridas, também 

incentiva a cultura da responsabilização, em que o professor, os alunos e a escola são 

responsabilizados individualmente pelo sucesso ou fracasso no desempenho das avaliações. 

 Essas medidas não agradaram a sociedade e tampouco os ideais neoliberais que 

pensavam na qualidade como forma de avanço econômico. Dessa forma, as reformas não 

possuíram um caráter de formação humana com princípios emancipatórios, uma vez que os 

interesses por detrás foram o de desenvolvimento econômico e esse não dialoga com o 

interesse social. Sendo assim, a educação nesse contexto foi e ainda é meio de execução das 

intenções neoliberais de reafirmar a cultura de aceitação e de criar cada vez mais pessoas 

produtivas e menos pensantes. 

Na discussão da reforma da educação vale ressaltar dois documentos fundamentais: o 

primeiro elaborado na Conferência de Educação para Todos “Educação para todos” Jontiem 

(Tailândia), em 1990; o segundo no “Fórum de Educação para Todos”, em Dacar (Senegal) 

em 2000. Neste último, denominado Marco de Dacar, foram estabelecidos desafios para os 

países em desenvolvimento a fim de garantir o acesso, a equidade, a qualidade e a eficiência 

nas próximas décadas.  

Para Arruda (2000), apesar de os encontros das nações apontarem as políticas 

relacionadas ao meio ambiente, o acesso à informação, financiamentos voltados a programas 

de alívio da pobreza como pontos positivos nas reformas, o discurso é muito distante da 

prática, pois, o Banco Mundial permanece estrutural numa operacionalidade antidemocrática, 

contrária à participação popular, impossibilitando o cidadão de ter acesso a informações 

precisas que afetam sua vida na sociedade.  
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Nesse aspecto pode-se afirmar que a educação brasileira importa os interesses do 

mercado mundial e aplica uma cultura hegemônica por questões históricas de dependência 

econômica. Desde o início da década de 1990 uma série de conferências mundiais teve o 

papel importante na política educacional como um todo e principalmente nos países 

periféricos, mas a de grande importância foi a Ação de Dacar. 

Na continuidade de entendimento do processo das reformas educacionais é preciso se 

verificar as mudanças ocorridas nos anos de 1990, pois as reformas políticas, econômicas, 

sociais e culturais baseadas no neoliberalismo foram frutos do Consenso de Washington. Esse 

Consenso previu dez regras para desenvolver a economia mundial sendo elas: Disciplina 

fiscal, redução dos gastos públicos, reforma tributária, juros de mercado, câmbio de mercado, 

abertura comercial, investimento estrangeiro direto, com eliminação de restrições, 

privatização das estatais, desregulamentação (afrouxamento das leis econômicas e 

trabalhistas) e direito à propriedade intelectual.  

Dessa forma, todos os países da América Latina passaram a seguir à risca as 

recomendações dos organismos internacionais como Banco Mundial, Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Organização das Nações Unidas (ONU), UNESCO, a Organização para 

a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), e a Organização Mundial do 

Comércio (OMC) (COSTA, 2011). 

O Consenso de Washington representa a força econômica nas decisões de um país e 

muitos economistas afirmam que essa foi uma armadilha criada para que os países 

subdesenvolvidos conseguissem o mesmo desenvolvimento dos países desenvolvidos.  

É nesse sentido que as reformas caminharam com a perspectiva de que era preciso 

prover a melhoria da qualidade do ensino ofertada, não pela qualidade social como ascensão 

de classe, mas para que os recursos humanos fossem capazes de acompanhar as mudanças em 

curso, ou seja, preparar o capital humano. 

Na tentativa de superar a primazia da reforma do Estado e das reformas econômicas 

dominantes na década de 1980, uma nova agenda nos 1990 foi sugerida pelos organismos 

internacionais, com o propósito de resgatar o papel das políticas sociais. “É dentro deste 

contexto que a educação aparece como elemento central de uma nova estratégia de 

desenvolvimento, que conjuga a busca de eficiência econômica com a promoção da equidade 

e da capacidade” (CASTRO, 1999, p. 6). 

Como é notório, quando é de interesse do Estado liberal toda conjuntura favorece, pois 

as metas que eram para serem cumpridas em 2000 no Fórum de Dacar foram prorrogadas para 

15 anos à frente, estipulada para 2015. As pressões internacionais objetivam que os países em 
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baixo desenvolvimento mudem sua posição no ranking mundial. Sendo assim, foi proposto e 

realizado o Fórum Mundial de Educação denominado Marco de Dacar, no qual os desafios 

para os países em desenvolvimento são o de garantir o acesso, a equidade, a qualidade e a 

eficiência nas próximas décadas.  

É interessante observar que os interesses econômicos antecedem o padrão de 

qualidade visado pelos organismos internacionais, ou seja, a eficiência econômica é o 

princípio para a promoção da equidade e da “cidadania”. Saviani (2000) lembra que diversos 

conceitos criados como, por exemplo, da cidadania se baseiam nas propostas hegemônicas 

sob as orientações das políticas neoliberais para o convencimento da massa popular. Com isso 

elaboram as políticas públicas educacionais que são executadas nas escolas públicas com uma 

linguagem que soa políticas sociais voltadas para a totalidade. Entretanto, a cidadania 

defendida pelos burgueses como estado direitos e deveres disponível para a coletividade é 

contraditória ao pensamento de Saviani (2000), que se posiciona dizendo que o acesso à 

cultura letrada, a participação ativa do sujeito na vida da cidade antecede a essa cidadania 

proposta, pois não basta os direitos estarem disponíveis se os sujeitos não têm oportunidade 

igual. E na mesma linha de raciocínio a cidadania representaria a emancipação política que, 

no entanto, era distante da conjuntura dessa época. Segundo Dagnino (2004), a sociedade 

deve buscar e organizar uma estratégia da construção democrática, de transformação social, 

que afirma um nexo constitutivo ante as dimensões da cultura e da política.  

Lima e Rodriguez (2000, p. 58), ao escreverem sobre as políticas educacionais e 

equidade, ressaltam que: 

 

Ao adotar a equidade no sentido de igualdade de oportunidade os neoliberais não 
estão preocupados com aquilo que é justo, mas com a manutenção do sistema 
econômico e da ordem social, já que com isto esperam potencializar a capacidade de 
trabalhos dos pobres e seu poder de consumo atendendo duplamente ao mercado.  
 

O discurso da equidade foi adotado pelos organismos multilaterais atuantes na 

América Latina em especial a partir de 1990, que passaram a substituir o conceito de 

igualdade por equidade na formulação das políticas, haja visto que atender a equidade nesse 

molde é mais fácil do que propor a igualdade como política pública (LIMA; RODRIGUEZ, 

2000). 

A falta de escolarização não interessa à elite, pois sem ela seria um prejuízo em termos 

de qualificação profissional; por outro lado, a escolarização é o elemento para os 

trabalhadores acreditarem que o acesso à escola já garantiria o futuro dele para uma ascensão 
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social, por isso, a universalização soou tão bem por um certo período. Para deixar ainda mais 

claro para a classe burguesa a escolarização significa quantidade de pessoas se aprimorando 

para o mercado de trabalho, enquanto para a classe trabalhadora, a escolarização significa 

oportunidade de transformação social, igualdade de condições, ensino público de qualidade. 

A universalização da educação básica permitiu ampliar o acesso à escola e o 

investimento na permanência para reduzir a evasão escolar, por outro lado, as políticas 

estatais já acenavam para o novo cenário que se constitui no investimento da iniciativa 

privada na educação, uma vez que o Estado aliado a economia busca investir em políticas que 

visam a competividade no mercado.  

Durante a década de 1990, conforme Castro (1999), anunciava-se, não se poderia 

negar, que, quanto aos índices, a universalização no sentido restrito “acesso/matrícula” foi 

atingindo, como registra os dados da época: “a taxa de escolarização líquida da população de 

7 a 14 anos saltou de 67%, em 1970, para 95,8%, em 1998” (CASTRO, 1999, p. 7). Por outro 

lado, sabe-se hoje que isso não foi o suficiente para se dizer que houve qualidade de ensino, 

pois continuou a má distribuição de renda influenciando diretamente na permanência e na 

aprendizagem do aluno. 

Quanto aos indicadores educacionais muito utilizados nesse período, o antagonismo 

das políticas públicas aparece nas contradições, sendo duas principalmente: “A primeira, 

intencionalmente otimista (...), significativa expansão da matrícula em todos os níveis de 

ensino. A segunda (...) persistência de elevadas taxas de repetência, abandono e distorção 

idade/série e baixo rendimento escolar” (CASTRO, 1999, p. 7). Isso quer dizer que ao se 

pensar na qualidade da educação durante as reformas tentaram universalizar o ensino por 

meio do acesso no ensino público e posteriormente o resultado negativo do acesso que sem 

estrutura administrativa e pedagógica resultou na elevação dos índices de repetência, a falta 

de permanência e aprendizagem.  

Dessa forma, é perceptível que, em um primeiro momento, os indicadores 

apresentavam dados quantitativos sobre o “acesso” e num segundo momento a exclusão social 

pela falta de permanência escolar. 

A concepção de Bruno (2011) expõe que a universalização do ensino diz respeito à 

redução da educação as exigências estritas do mercado do trabalho, ou seja, a autora chama 

isso de massificação. Porém, para outras pessoas que aceitam o discurso do governo de pronto 

vão dizer que a universalização é o atendimento da educação para todos. 

As medidas tomadas sobre a qualidade da educação durante as reformas que pautaram 

sobre a expansão do ensino público por meio da matrícula e a permanência escolar foram sob 
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o viés das forças econômicas que buscam igualar a educação às condições do mercado, no 

entanto, tais medidas não foram suficientes para superar a desigualdade social. As práticas 

econômicas que se alicerçam no neoliberalismo não dialogam com o aspecto social da 

educação.  

As políticas educacionais idealizadas pelas políticas internacionais apresentam uma 

boa iniciativa, pois trazem em seu bojo a proposta de uma educação da qualidade, entretanto, 

observa-se que a funcionalidade e a eficácia para o mercado já estavam presentes desde essa 

época que já caminham para a trajetória do neoliberalismo na educação e começam a apontar 

outros fatores de qualidade além do acesso, “qualidade e equidade”. 

Em um artigo sobre notas de análises sobre a Era Fernando Henrique Cardoso, 

Belieiro Junior (2008), afirma que o governo criou vários projetos visando a equidade tendo 

como base um novo paradigma interpretativo, o neoliberalismo. Sem nenhuma dúvida, foi 

uma política claramente comprometida com uma estratégia reformista baseada no ideário 

liberal. 

Todas essas ações foram concebidas com a ideia de promover a “paz mundial” por 

meio da melhoria educacional e com intuito de igualar os países nas mesmas condições. Ora, 

esse discurso é oriundo das políticas neoliberais que visam sacrificar os países menos 

favorecidos para alcançar uma posição socioeconômica que historicamente foram excluídos 

desde suas origens. 

Não se pode deixar de mencionar, quando se trata de políticas públicas, do papel da 

UNESCO no delineamento da educação para o século XXI, no qual foi convocada a 

Comissão Internacional sobre a Educação, coordenada pelo francês Jacques Delors. Ali foram 

apontados papéis que a educação deveria assumir e foi produzido o Relatório Delors, 

considerado pelos organizadores um documento fundamental para a compreensão e revisão da 

política educacional de vários países na atualidade quanto à educação (SHIROMA; 

MORAES; EVANGELISTA, 2007). 

Em 2002, com o relatório Delors, o cenário se intensificou com as mudanças no 

sentido de requalificar o trabalho docente para conseguir o ideário neoliberal, ou seja, 

desenvolver habilidades em quatro campos, sendo eles chamados de pilares: saber aprender, 

saber fazer, saber ser e saber conviver. O relatório acima, denominado “Educação: um tesouro 

a descobrir”, mostra a perspectiva de que todos possuem potencialidades que precisam ser 

desenvolvidas ao passo que a educação unida em um só objetivo pode: 
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reconhecer simplesmente que a educação ao longo da vida permite ordenar e, ao 
mesmo tempo, valorizar as diferentes fases de aprendizagem, articular as transições 
e diversificar os percursos individuais. Assim, será que é possível escapar deste 
funesto dilema: selecionar, mas multiplicando o fracasso escolar e o risco de 
exclusão social; ou nivelar o ensino, em detrimento da promoção dos talentos? Tais 
reflexões, afinal, adotam o que foi tão bem definido, por ocasião da Conferência de 
Jomtien, em 1990, sobre a educação básica e as necessidades educativas 
fundamentais (DELORS, 2000, p. 13). 
 

Jacques Lucien Jean Delors, economista e político francês, presidiu, entre 1992 e 

1996, a Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, da UNESCO. Neste 

período, coordenou o relatório "Educação, um Tesouro a descobrir". Durante esse trabalho 

apontou para a principal consequência da sociedade do conhecimento, ou seja, a necessidade 

de uma aprendizagem ao longo de toda vida, fundamentada em quatro pilares, que são, 

concomitantemente, do conhecimento e da formação continuada. 

Ao tratar da concepção pós-modernismo, Duarte (2003) aponta que o documento 

elaborado nesse período tem fundamento nas pedagogias do aprender a aprender e tem 

menosprezado a importância do trabalho da escola com os conhecimentos sistematizados e 

uma concepção como essa está ligada ao movimento da pós-modernidade e suas teses do fim 

da história, e do trabalho enquanto produtor de valor, faces do pensamento liberal 

conservador. Nesse sentido valorizaram a chamada “sociedade do conhecimento”, que tem 

como objetivo camuflar a exploração do trabalhar com o slogan dos quatro pilares: aprender a 

aprender, aprender a ser, aprender conviver e aprender a fazer. 

Duarte (2001) chama esse relatório de ilusões da sociedade do conhecimento porque 

vai ao encontro das expectativas do sistema econômico, no qual se cria a ideologia de que 

todos podem desenvolver o conhecimento com as mesmas oportunidades e que o 

conhecimento tem o mesmo valor para todos e a democratização pelo acesso à escola, na qual 

a universalização da educação é difundida por meio da mídia. Assim, as pessoas acreditam 

que aquele que não conseguiu é porque não quis e este será condenado pelo seu eterno 

passivismo. 

O Estado, assim como os donos do capital, têm interesse em investir na 

“democratização” da educação, mas de forma heterogênea, para todas as camadas da 

sociedade a fim de manter a ordem econômica.  

Explicando, para a classe trabalhadora uma formação voltada ao trabalho e que 

contribua o para o sistema capitalista de produção, para a classe burguesa uma formação para 

a preparação de líderes e dirigentes do país. Nesse entendimento, esclarece Saviani (2003) 

sobre como a burguesia pensa “democraticamente” a escola: 
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Escolarizar todos os homens era condição para converter os servos em cidadão, era 
condição para que esses cidadãos participassem do processo político, e, participando 
do processo político, eles, consolidariam a ordem democrática, a democracia 
burguesa, é óbvio, mas o papel político da escola estava aí muito claro. A escola era 
proposta como consolidação da ordem econômica (SAVIANI, 2003, p. 40). 
 

De forma sucinta, Saviani explica que a classe dominante sempre utilizou a escola 

para a dominação e um exemplo disso foi a pedagogia da essência e a pedagogia da 

existência. A pedagogia da essência, que parecia visar o aspecto da qualidade mais profunda 

da “valorização do ser”, logo foi substituída pela pedagogia da existência, que pregava a 

diferença entre os seres humanos e o respeito aos diferentes dons. Essa última pedagogia 

serviu para legitimar as desigualdades na aprendizagem, bem como a submissão e sujeição à 

burguesia, uma vez que não é de interesse do Estado igualar as classes sociais (SAVIANI, 

2003).    

Para Cury (2001), trabalhar a qualidade é tentar equilibrar a situação de desigualdade 

em um país em que a estratificação social soa como normal. 

Para a comprovação da incorporação das políticas internacionais de mercado, em 1993 

o Instituto Herbert Levy (IHL) e a gazeta Mercantil publicaram o documento “Educação 

fundamental e competitividade empresarial: uma proposta para a ação do governo”. Nesse 

documento havia os anseios dos empresários e apresentação de propostas de maior eficiência 

para implantar no sistema nacional de educação nos anos seguintes.  

Desde então, toda essa movimentação mais tarde resultaria na premissa “Educação de 

qualidade para todos e todos pela qualidade da educação”, como será visto a frente. 

Os debates sobre a qualidade de ensino tiveram também como objetivos a superação 

da falta de vaga no ensino e a grande quantidade de reprovações tornando enfoque das 

políticas educacionais desse período. Como as reformas apresentaram limitações no avanço 

de universalização do ensino público, Oliveira (2007), afirma que o desafio para o próximo 

século será o de atender à qualidade social da educação: 

 

A superação da exclusão por falta de escola e pelas múltiplas reprovações tende a 
visibilizar a exclusão gerada pelo não aprendizado ou pelo aprendizado insuficiente, 
remetendo ao debate acerca da qualidade do ensino. É a qualidade “que oprime o 
cérebro dos vivos” e ocupa o centro da crítica ao processo presente de expansão, 
tornando-se a questão central da política educacional referente à educação básica nos 
próximos anos (OLIVEIRA, 2007, p.687, grifo nosso). 
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A qualidade, nessa expectativa, deve se apoiar nas políticas educacionais que visem a 

democratização pelo conhecimento historicamente acumulado, respeitado a cultura e a 

identidade de uma nação. 

A mudança do termo qualidade da educação para qualidade social da educação vem a 

partir de discussões ao longo da década de 2000. Assim, no subtítulo seguinte se discorrerá 

sobre esta questão. 

 

1.2 De qualidade da educação para a qualidade social da educação 

 

O uso de padrões de qualidade na educação em 1990 não foi suficiente para superar o 

índice abaixo da pobreza. Tanto a sociedade de modo geral quanto os detentores do capital 

exigiam novos rumos nas políticas públicas educacionais. Assim, foi preciso pensar em uma 

nova formatação para a qualidade da educação. 

Shiroma, Garcia e Campos (2011) apontam que as reformas na sua íntegra trouxeram 

uma ótica empresarial que visou não apenas a reforma da educação e a escola, mas também a 

formação de um trabalhador com novo perfil, com disposições subjetivas e atitudinais 

compatíveis com a chamada “sociedade do conhecimento”.  

Os discursos empresariais e dos organismos multilaterais procuravam então articular 

duas ordens de discursos, o da eficácia empresarial com o de justiça social, o que se expressou 

na famosa fórmula cepalina, cujo conceito foi criado em Santiago no Chile pela comissão 

CEPAL (Comissão Econômica para América Latina) para coordenar ações encaminhadas 

para reforçar as relações econômicas dos países com o resto do mundo, que tinha como slogan 

“competitividade com equidade” (SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, 2011, p. 227, grifo dos 

autores). 

A partir da década de 2000, com a proposta do programa de governo do Partido dos 

Trabalhadores em coligação com o Partido Popular Socialista, Partido Socialista Brasileiro, 

Partido Democrático Trabalhista, a qualidade da educação passava a ser ampliada, ou seja, 

qualidade social da educação. Nesse contexto, buscava-se incentivar a participação da 

sociedade civil e movimentos sociais nas discussões a respeito da qualidade da educação, da 

gestão democrática, dentre outras questões. 

Para Ball e Mainardes (2011) acreditam que a melhoria na qualidade da educação, 

bem como a superação da desigualdade, ocorrerá no momento em que a escola respeitar e 

validar a identidade cultural dos alunos e dos seus pais. Dentro de uma complexidade de 

identidade e valores, a educação aconteceria com qualidade na combinação de todas essas 
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diferenças, ou seja, com o respeito à adversidade. Entretanto, Saviani (2003) acentua que não 

basta respeitar as diferenças, pois o conhecimento escolar deve ser sistematizado, de forma 

que, ao considerar os aspectos históricos sociais do sujeito o ensino formal é elementar para o 

acesso à cultura e a escola irá cumprir o seu papel, ou seja, o papel de ensinar.   

Porém, ao Estado liberal não interessa a valorização da cultura como forma de 

qualidade e, sim, o desempenho de sujeitos que possam produzir no mercado de trabalho com 

qualidade. 

Segundo Aranda, Catanante e Souza (2013), a educação de qualidade pode ser 

alcançada pela participação social: 

 

A participação como ferramenta política e democrática na superação de problemas 
da/na educação, permite um olhar real da sociedade sobre determinados aspectos do 
ensino e a partir daí, pode propor mudanças articuladas necessárias para fazer uma 
educação de qualidade para todos e não só para alguns (p.225). 
 

 De fato, a participação tida como um mecanismo de mobilização social e elemento 

democrático pode indicar os caminhos que as políticas educativas devem percorrer para uma 

educação de qualidade, contrapondo e resistindo à prática neoliberal em sua plenitude. 

 Saviani (2011) afirma que acreditar numa educação de qualidade é acreditar na relação 

do homem como ser histórico, social e participativo, o qual a escola pode trabalhar de forma 

elementar na formação humana, com conteúdos sistematizados para vida independente sem se 

atrelar aos mecanismos do capital que desconsidera o homem como ser ontológico. 

Entretanto, prevalece que nos moldes do neoliberalismo isso se torna bastante difícil devido 

ao objetivo de formar o homem para o sistema capitalista. 

 O Estado Liberal não perde a oportunidade de reafirmar que a educação de qualidade 

está vinculada às parcerias nacionais e internacionais. O Seminário Internacional de Gestão 

Democrática da Educação e Pedagogias Participativas de 2006 teve como país parceiro na 

promoção do evento a Espanha, que é um país desenvolvido no aspecto econômico. Este 

seminário apresentou como meta promover a melhoria da qualidade da educação:  

 

No Brasil, uma das missões do Ministério da Educação é promover a melhoria da 
qualidade da educação básica como direito social. Em cumprimento a essa missão e 
diretrizes, o Ministério vem desenvolvendo políticas públicas de articulação e 
fortalecimento dos sistemas de ensino, em parceria com diversas instituições e 
entidades nacionais e internacionais (BRASIL, 2006, p. 05) 
 

Entretanto há de se reconhecer que nesse evento houve a participação de muitas 

pessoas ligadas aos movimentos sociais como representantes de classes e organizações que 
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atuam na defesa de direitos sociais (assunto este que será mais bem discorrido em linhas a 

frente). 

Ao falar como o contexto da qualidade da educação foi elaborado as autoras afirmam 

que toda a conjuntura das reformas serviria de reflexo nos anos seguintes. Tal reflexo é 

apontado por Shiroma, Moraes e Evangelista (2007) como um sinal de inconformismos das 

práticas neoliberais na educação e apresentam os enfoques que direcionariam a “Educação 

para Todos” em 2006, enfatizando os problemas da época de: altas taxas de repetência e 

evasão, elevado gasto público por estudante, formação prévia dos professores de baixa 

qualidade, resistência dos sindicatos à mudança, dentre outras. As possíveis soluções que 

apareceram na década de 2000 foram num enfoque gerencialista e eram: aumentar a 

capacidade de atendimento do sistema educacional, eficiência no gasto educacional destinado 

à melhoria do ensino, necessidade de boa administração de escolas, supervisão, participação 

dos pais, assistência técnica, objetivos claros e incentivos salariais ligados à formação no 

emprego e ao desempenho (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007). 

Nesse sentido, observa-se que as tais reformas não tiveram preocupação de perceber 

os dados como condicionantes para solucionar os problemas mais graves da educação: 

desigualdade, segregação, injustiça e falta de equidade, embora não se possa desprezar que foi 

um período marcante para fortalecer a qualidade da educação. 

Para Shiroma e Evangelista (2003, p. 89): 

 

O cinismo da reforma está em que, ao mesmo tempo em que visa retirar a reflexão 
crítica da formação docente, anuncia como meta produzir o professor capaz de 
refletir sobre sua prática, conduzindo grande parte de nós a considerar que de fato 
isso se realizaria. Quais os efeitos dessa declaração? Pode-se sugerir que a reflexão, 
oferecida em abundância no plano discursivo, dificilmente se iria tornar objeto de 
reivindicação. 
 

O empresariado, apontando para uma formação de competências e habilidades dos 

trabalhadores, empunhavam a bandeira de qualidade total para resultar em cidadão produtivo, 

pois também queriam uma qualidade melhor, mas com o enfoque imediatista para o 

atendimento do mercado (MELLO, 1994). 

Sua comprovação foi pelo cenário mundial em que os organismos internacionais – 

Banco Mundial, UNESCO e Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (OEI), acompanham a educação nacional, mediante levantamento de 

dados, apresentados em documentos como Relatório de monitoramento da educação para 
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todos (UNESCO, 2008), a fim de propor diretrizes como Metas educativas para 2020 e medir 

a qualidade da educação.  

Todo esse aparato respondia primordialmente às vontades dos empresários e ao 

objetivo maior, que foi desenvolver maior eficiência para mão de obra e sua exploração em 

larga escala. A qualidade que se trata aqui é meramente mercantil e por longos anos inculcou 

na sociedade a ideia neoliberal de que a qualidade da educação deve estar alinhada com a 

expectativa do mercado, ou seja, educação boa é a que prepara para a vida e que “pessoas 

produtivas terão sua vaga garantida no mercado de trabalho”. Lembrando que caso o 

indivíduo não tiver sua vaga de emprego garantida, a responsabilidade é totalmente sua, 

individual, porque teve oportunidade para isso, mas não se esforçou. 

Com cenário de disputa baseado na busca de competitividade, da redução dos custos 

de produção e do aumento de produtividade, a educação se tornou imperativa no alcance 

desses objetivos e, assim, surgiu a proposta da Qualidade Total. Qualidade essa pautada nos 

ideais neoliberais para superação da crise econômica e pensada pelos empresários com as 

expectativas de políticas educacionais voltadas para a reestruturação do setor produtivo 

(SHIROMA; EVANGELISTA, 2004). 

Gentilli (2007) afirma que a qualidade total foi a forma de caracterizar a educação nos 

moldes capitalistas, sendo esta uma prática de desvalorização massificada que permaneceu no 

sistema educativo com uma má qualidade intelectual com objetivo de ofertar mão de obra 

barata com baixos salários. 

 

O gênesis da qualidade total no campo educacional é uma estratégia de organização 
da escola e do processo de ensino-aprendizagem da mesma maneira em que se 
organiza a gestão de qualidade total no campo empresarial. Tem por produto final a 
formação de educandos ajustados ao contexto neoliberal. É a materialização da 
transformação de estudantes em clientes, ou seja, a viabilização de uma relação 
puramente mercantil entre os estudantes, o saber e a escola (GENTILLI, 2007, p. 
114). 
 

Todo esse cenário de produtividade que o capital impõe foi organizado ao longo das 

décadas de forma crescente e sorrateiramente para que a sociedade fosse naturalizando esse 

processo, aceitando o discurso empresarial, das suas práticas para a educação. 

Desde então, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO) vem monitorando os países por meio de relatórios, cujo objetivo é prestar contas 

das metas delineadas e alcançadas. No que tange à qualidade da educação, destaca-se em seu 

relatório de 2008: 
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5. Eliminar, até 2005, as disparidades de gênero no ensino primário e secundário, 
alcançando, em 2015, igualdade de gêneros na educação, visando principalmente 
garantir que as meninas tenham acesso pleno e igualitário, bem como bom 
desempenho, no ensino primário de boa qualidade. 
6. Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar a excelência 
de todos, de forma que resultados de aprendizagem reconhecidos e mensuráveis 
sejam alcançados por todos, especialmente em alfabetização lingüística e 
matemática e na capacitação essencial para a vida (UNESCO, 2008, p. 8, grifos 
nossos). 
 

As metas desejáveis proposta pelo UNESCO (2008), em seu bojo, mostra um discurso 

promitente ao aspecto social da educação, mas sabendo da origem do documento e de seus 

elaboradores, pode-se dizer que o interesse dessas políticas não é o de favorecer a coletividade 

e sim os detentores do capital. Mas vale ressaltar que dentro do processo histórico de 

qualidade da educação, mesmo que lentamente, pensou-se na educação no aspecto social que 

resultou no CONAE (2010). 

No contexto em que se vive não é de toda estranheza observar que existem várias 

concepções de “qualidade” de educação, pois como projeto de disputa de sociedade a classe 

dominante terá uma qualidade numa perspectiva de mercado “lucro” e a classe trabalhadora 

terá a qualidade como ascensão social. A premissa da qualidade da educação está na questão 

social e na participação da sociedade considerando a gestão democrática como forma de 

espaço público na garantia de condições de igualdade. Romper as barreiras no ensino de uma 

educação com equidade, igualdade, gratuidade do ensino é a real proposta da educação de 

qualidade social e que a princípio mobilizou as ações do CONAE de 2010. 

 

1.3 A trajetória da qualidade da educação nos documentos elaborados nas décadas de 

1990 a 2010 

 

Para iniciar a discussão e a caminhada sobre a qualidade da educação nos documentos 

oficiais, é preciso atentar em que período se fala sobre essa qualidade, para depois concluir no 

que se baseia essa qualidade e por quem essa qualidade é almejada. 

Pelos documentos do MEC, há anos vem ocorrendo a mobilização por uma educação 

de qualidade além dos índices quantitativos, como afirma Castro (1999, p. 5) “uma nova 

agenda para os anos de 1990 foi marcada no ideal pela priorização da redução da 

desigualdade com o resgate das políticas sociais”. Ocorre que as mudanças aqui previstas 

foram nos moldes do capital, pois já em 2009 o quadro apresentado ainda é: 
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O resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios � PNAD de 2009 
revelou acentuada discrepância em nível de escolarização entre as populações 
urbana e rural, pois do total da população rural no país de 15 anos ou mais de idade 
22,8% são analfabetas e na área urbana essa taxa corresponde a 7,4%. (SANTOS, 
2014, p. 2). 
 

Na qualidade conceituada nos documentos existe a discrepância entre as políticas 

educacionais e sua efetividade para os padrões de qualidade social, pois, pelo Decreto n. 

6094/2007, que corresponde à implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, afirma-se o conteúdo promissor, mas dentro de uma qualidade pensada pelo 

neoliberalismo. O seu teor prevê um regime de colaboração com municípios, Distrito Federal 

e estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de 

assistência técnica e financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da 

educação básica.  Mas que qualidade é essa, se não houve nenhum estudo para o atendimento 

das especificidades sociais de cada região? 

Diante disso, é preciso problematizar os documentos emitidos pelo governo federal 

que tenham repercussões na sociedade e na educação. 

Para as autoras Shiroma, Campos e Garcia: 

 

Documentos disseminam afirmações sobre o mundo em que vivemos que tanto 
pretendem oferecer representações únicas sobre a realidade como trazer soluções 
idealizadas para problemas diagnosticados. Convém observar que qualquer discurso, 
ao enfatizar determinados objetos e certos conceitos, emite outros [...] O estudo 
aprofundado sobre conceitos e argumentos são privilegiados e quais os 
intencionalmente “desprezados” nos aproxima da lógica ou racionalidade que 
sustenta os documentos. Essa tarefa exige um olhar investigativo sobre os textos 
oficiais- legislação, relatório, documento- para ler o que dizem, mas também para 
captar o que “não dizem” (SHIROMA; CAMPOS; GARCIA, 2005, p. 439, grifo das 
autoras) 
 

Os documentos que são apresentados ao longo do texto referem-se aqueles produzidos 

durante os governos Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e Luís Inácio Lula da Silva 

(2003-2010). 

Na gestão de Fernando Henrique Cardoso, pertencente ao PSDB (Partido Social da 

Democracia Brasileira), advinda de políticas educacionais e nas concepções neoliberais das 

reformas de 1990, estabeleceu-se determinações para satisfazer a necessidade da educação 

básica com o discurso da promoção da equidade no Brasil. 

O Plano Decenal da Educação para Todos foi uma medida iniciada pelo governo, o 

qual o país é signatário, difundida na educação brasileira entre os anos de 1992 e 2003,  que 

também resultou na elaboração do Plano Nacional de Educação que refletiu as expectativas 
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das políticas mercadológicas iniciadas durante a reforma. A tendência que percorreu esse 

período foi de novos desafios sociais, que contou com apoio cívico e que esteve presente no 

argumento de uma ressignificação da ideia de qualidade. Ainda sob a égide da qualidade total 

expresso nos manifestos empresarias de 1990, em 2000, mesmo que de forma disfarçada, 

aparece um novo conceito de qualidade, tal como nos discursos, como a condição para a 

efetivação do direito à educação. E que a educação de má qualidade precisa ser combatida por 

gerar um desperdício à nação. Dessa forma, seguiu a ideologia do gerencialismo nos 

documentos oficiais desse período, pois esse desperdício se referiu aos prejuízos financeiros 

causados pelos grandes índices de evasão, repetência e abandono escolar (SHIROMA; 

CAMPOS; GARCIA, 2011). 

Medidas desenvolvimentistas com performance de cunho capitalista foram lançadas 

para que o país elevasse seus índices educacionais e econômicos e a fomentação de gestão 

financeira da educação denominado como racionamento financeiro (SOUZA; FARIA, 2004). 

Um exemplo de fomentação da gestão no mandato de Fernando Henrique Cardoso foi 

a criação do programa Dinheiro Direto na Escola, pelo decreto n. 2.869/1998, que trouxe em 

seu discurso a aplicação da autonomia da gestão, conforme os preceitos republicanos, 

aplicando a distribuição de recursos de acordo com o número de alunos. Portanto, essa 

medida trouxe a sensação de liberdade aos gestores escolares  e de desburocratização 

financeira, quando na verdade foi só mais uma ação imediatista condicionada a mascarar a 

desigualdade social existente na educação brasileira, ou seja, o governo quis passar que a 

ideia de que a permanência dos alunos seria garantida por meio desse recurso. 

Retomar as políticas educacionais dos anos de 1990 é sempre necessário para o 

entendimento dos rumos que a educação brasileira tomou e, assim, compreender os principais 

enfoques que condicionaram as políticas públicas e seus reflexos. Nesse período, o governo 

de Fernando Henrique Cardoso iniciou ações privatizantes da educação. A história revela que 

FHC buscou incentivo da mídia e da burguesia para ideologizar a responsabilidade da 

sociedade com a educação por meio de programas como “Amigos da escola”, como forma a 

desresponsabilizar o Estado do seu papel constitucional de assegurar a educação como direito 

individual e social (BORGES, 2012). A ação governamental desse período buscou parcerias 

com o voluntariado da sociedade civil, a qual recorreria a terceira via por onde as políticas 
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sociais poderiam ser tratadas por um Terceiro Setor5 e cada vez mais assumiriam funções 

públicas, com vistas à coesão social. Por isso mesmo, apresentou forte apelo à ação do 

voluntário nas escolas públicas com o “objetivo de contribuir para o fortalecimento da 

educação e da escola pública de educação básica” (AMIGOS DA ESCOLA, 2010).   

O que é perceptível durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso é 

que a prática discursiva como uma apropriação, por parte empresarial e governamental, 

baseado nas críticas da década anterior, não mais bastava para garantir o acesso, todavia, 

assegurar a permanência com qualidade era necessário. A diferença se constata que a 

qualidade aqui vislumbrada era pautada na perspectiva empresarial e auferida pelos resultados 

de aprendizagens (SHIROMA; CAMPOS; GARCIA, 2011). 

A existência do Plano Nacional da Educação (PNE) não foi suficiente para acalmar a 

sociedade que buscava solução para a qualidade da educação, ou seja, o alcance das metas do 

PNE de 2001 não era suficiente para atender à realidade, pois não foram elaboradas conforme 

os anseios da sociedade em geral (CURY, 2011). 

Na continuidade da política de mercado a fim de tornar todos os países funcionais ao 

capitalismo, política esta traduzida como política de Estado e difundida no Brasil, estão os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), elaborados pelo MEC, para servir de referência na 

organização do trabalho das escolas e seguir as recomendações internacionais. Com a 

demanda do capital, surge a necessidade de formar cidadãos polivalentes e produtivos. 

 

Referendam sua oposição aos PCNs com as determinações do I Congresso Nacional 
de Educação: "Somos do parecer de que os Parâmetros Curriculares Nacionais sejam 
rejeitados para qualquer âmbito no campo educacional para atenderem às 
necessidades pluri-culturais da sociedade brasileira e por desconsiderarem as 
iniciativas dos educadores que reconhecem e valorizam as diversidades sócio-
econômicas, regionais e culturais da comunidade atendida, sobretudo no âmbito da 
escola pública" (CONADE, 1996). 
 

 Numa visão crítica, Costa (2008) afirma que os PCNs são a constatação da ingerência 

do Estado aliada aos princípios neoliberais para articulação de aliar as práticas de empresa ao 

ensino público: 

 

                                                           

5 Terceiro Setor, conforme definição de Peroni, Oliveira e Fernandes (2009), é a denominação do setor público 
não-estatal que assume o serviço público nos moldes privados por meio de parceria público-privada, também 
conhecida como terceira, a qual a esfera estatal passa a ter a lógica de mercado, que é considerada mais eficiente 
e produtiva. 
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A construção dos PCNs no Brasil representa a ingerência e o controle ideológico do 
Estado e das elites dirigentes, articuladas ao projeto neoliberal, que tem em seus 
agentes financeiros como o Banco Mundial, baluartes do capitalismo. Deve, 
portanto, encontrar resistências políticas em sua implementação (COSTA, 2008, p. 
1). 
 

Traduzindo as concepções dos PCNs, esse documento apresentou todo o ideário 

capitalista que foi imposto à educação brasileira demonstrando a importação e internalização 

das políticas exteriores unificando as expectativas ao mercado, pois a realidade e necessidade 

social do país era irrelevante. 

 Nesse sentido, os PCNs seriam obedientes às orientações da Conferência Mundial de 

Educação para Todos, condizentes com as determinações do Banco Mundial, da UNESCO, e 

da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). Tais orientações 

focalizam a questão do conhecimento, da informação e do domínio técnico-científico com o 

objetivo de formação de recursos humanos flexíveis, adaptáveis às exigências do mercado, ou 

seja, orientações distantes da qualidade social da educação. A marca dessa concepção de 

currículo sobre a formação de identidades seria, portanto, o fomento à aceitação incondicional 

das condições sociais postas (SAVIANI, 1996). 

Após o mandato de Fernando Henrique Cardoso, as políticas públicas educacionais 

continuaram dentro dos ajustes internacionais, como a avaliação em larga escala, a formação 

de professores dentro de uma visão pragmática e instrumental. O presidente Luís Inácio Lula 

da Silva é oriundo da proposta do Partido dos Trabalhadores (PT), que a princípio, nos 

meados da década de 1980, tinha como objeto de luta movimentos reivindicatório e 

emancipatório da massa popular. Portanto, em tempos atuais é perceptível na sua conjuntura o 

desvirtuamento total da proposta originária de representação da classe trabalhadora. As 

propostas de governo antes pautadas nos aspectos sociais foram desconsideradas. Baseado na 

tendência da social democracia6, seus ideais foram se constituindo ao longo do seu governo 

                                                           

6 Antunes (2002), em seu texto “Trabalho e Precarização numa ordem neoliberal”, discorre que a crise estrutural 
do capital iniciada nos anos de 1970 teve seu resultado no Brasil a partir da década de 2000, ao se programar 
para se reestruturar um dos elementos utilizados foi a prática material da destruição autorreprodução ampliada 
visualizando, tão somente, a globalização. Para o autor isso aconteceu com o desmoronamento da esquerda 
tradicional e um agudo processo político e ideológico de social democratização da esquerda e a sua consequente 
subordinação a ordem do capital. Esta onda social democrática atingiu fortemente a esquerda sindical e 
partidária, repercutindo, consequentemente, no interior da classe trabalhadora. Ela atingiu também fortemente o 
sindicalismo de esquerda, que passou a recorrer, cada vez mais, à institucionalização e burocratização. Com isso, 
o neoliberalismo passou a ditar o ideário e o programa a serem implantados pelos países capitalistas, 
inicialmente no centro e logo depois nos países subordinados, contemplando a reestruturação produtiva, 
privatização acelerada, enxugamento do estado, políticas fiscais e monetárias, sintonizadas com os organismos 
mundiais de hegemonia do capital como o Fundo Monetário Internacional. 
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nas políticas neoliberais com discursos anti-hegemônico. Para tanto, a política educacional foi 

o enfoque para sofrer os reflexos das influências da nova estruturação do capital que agora 

prega a qualidade social da educação, porém na concepção neoliberal.   

Vale ressaltar que antes de adentrar na análise do mandato do presidente Luís Inácio 

da Silva, as autoras Evangelista e Shiroma ressalvam que a retórica usada em documentos de 

agências internacionais sobre educação se alterou, no início dos anos de 1990: 

 

[...] girava em torno de conceitos como produtividade, qualidade, competitividade, 
eficiência e eficácia. No final da década, o viés economicista deu lugar a uma face 
travestida de humanitária por meio da qual a política educacional ocuparia o lugar de 
solução de problemas humanos candentes, em especial o problema da sobrevivência 
da sociedade social. (EVANGELISTA; SHIROMA, 2008, p. 1) 

 

Observa-se que após o mandato de Fernando Henrique Cardoso as políticas públicas 

educacionais continuaram, a estrutura organizacional permaneceu como antes, porém o 

enfoque das políticas internacionais focalizou a qualidade da educação para a possibilidade de 

amenização da escancarada desigualdade social.  

As políticas educacionais do primeiro mandato do Presidente Lula no ano de 2002 são 

previstas no documento “Uma escola do tamanho do Brasil”, o qual trazia em seu bojo a 

qualidade comprometida com a aprendizagem com igualdade de condições; logo na 

apresentação do documento anuncia-se que essa política pública teria prioridade no Governo 

Lula. 

Na introdução do documento lemos que: 

 

Se a escola tem, historicamente, produzido a exclusão por meio dos fenômenos da 
evasão e da repetência, possibilitar a permanência de todos e a aprendizagem exige, 
necessariamente, repensar a estrutura seriada da escola. Todos podem aprender; a 
escola é que deve mudar seus tempos e espaços, reorganizando-se para tanto. 
(COLIGAÇÃO LULA PRESIDENTE, 2002, p. 10) 

 

O discurso do documento leva a acreditar que o governo realmente preocupava-se em 

melhorar a qualidade social da educação, pois falar de estrutura, inclusão no ensino, 

permanência na escola remete à ideia de atender a totalidade com qualidade. Porém, na lógica 

estrutural que ocorreram as políticas do período, não passou do discurso. 

O programa “Uma escola do tamanho do Brasil” foi um projeto de políticas públicas 

educacionais partidário que faria parte do discurso governamental que acreditava que a 

formação plena do cidadão seria elemento de qualidade. Na introdução, o documento 

apresenta que suas prioridades são do novo modelo de desenvolvimento social. Ocorre que 



52 

 

 

por todo o contexto histórico, percebe-se que as habilidades estão pautadas no capital e o 

discurso progressista não dialoga com as reais intenções governamentais. Assim, o 

documento apresenta que: 

 

A educação é, nos termos constitucionais, um direito do cidadão e um dever do 
Estado e da família. A expansão do sistema educacional público e gratuito e a 
elevação de seus níveis de qualidade são prioridades do novo modelo de 
desenvolvimento social a ser implementado pelo governo Lula e deve considerar os 
ritmos e tempos de aprendizagem dos educandos; e firmar compromisso ético e 
político de promover o acesso ao conhecimento para todos estão entre as ações 
necessárias a uma escola voltada para a formação de cidadãos plenos, que o governo 
Lula implantará. (COLIGAÇÃO LULA PRESIDENTE, 2002, p. 05). 
 

Entretanto, esse programa nem chegou a ser implantado, os motivos da não 

implantação são desconhecidos, mas o que interessa é que o governo, mesmo agindo nas 

práticas neoliberais, consegue trazer um discurso com nuances socialistas para agradar a 

massa popular.  

A fim de descaracterizar o governo anterior, o governo de Luís Inácio da Silva 

anunciava que: 

 

No Brasil, o poder público central nunca teve responsabilidade relevante na 
escolarização das maiorias, o que propiciou o crescimento das desigualdades 
regionais, a pulverização de sistemas (e redes), a desarticulação curricular ou sua 
rígida verticalização, e o estabelecimento de ações concorrentes entre as esferas de 
governo. O poder formulador, normativo, tributário e controlador, por sua vez, não 
foi distribuído igualmente. (COLIGAÇÃO LULA PRESIDENTE, p. 20, 2002). 
 

Cury (2012) diz que por mais que um governante tenha uma vontade política de 

melhorar socialmente a sociedade, ao “ocuparem os aparelhos de Estado, as classes dirigentes 

se preocuparam muito mais com seus interesses exclusivos do que com um projeto nacional 

que englobasse dimensões mais amplas da cidadania para todos” (p. 3).  

Sendo assim, os interesses econômicos determinam as políticas educacionais na lógica 

dos interesses internacionais e ainda ressalta que em muitos países, assim como o Brasil, a 

formalização de conquistas sociais em lei e em direito não chega a se efetivar por causa 

desses constrangimentos herdados do passado e ainda presentes nas sociedades. 

Nesse sentido, propõe a qualidade da educação com práticas participativas e 

amenização das injustiças sociais propõem no documento o “Programa Nacional de 

Fortalecimento aos Conselhos Escolares: Conselho escolar e aprendizagem na escola”, com 

intuito de apresentar que a qualidade da educação e da participação social está voltada para a 

concepção da qualidade proposta para a nova década: 
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É a partir da concepção de mundo, sociedade e educação esposada, que a escola 
procura desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes que irão encaminhar a 
forma pela qual o indivíduo vai se relacionar com a sociedade, com a natureza e 
consigo mesmo. Assim, a “escola de qualidade” é aquela que contribui com a 
formação dos estudantes nos aspectos culturais, antropológicos, econômicos e 
políticos, para o desempenho de seu papel de cidadão no mundo, tornando-se, assim, 
uma qualidade referenciada no social. (BRASIL, 2004, grifo nosso). 
 

Nesse sentido, vislumbra o chamamento da sociedade civil para a divisão de 

responsabilidade: o documento “Seminário Internacional Gestão Democrática e Pedagogias 

Participativas” (2006) antecipa-se que esse será um dos documentos emitidos pelo MEC que 

será tratado adiante, os Anais desse seminário tratam em vários momentos da qualidade social 

da educação, sendo mencionado esse termo ao longo do documento dezoito vezes. Percebe-se 

que aqui já estava em andamento a consolidação, mesmo que parcial, o projeto de educação 

proposto pela coligação do atual governo. As temáticas foram uma prévia para preparar as 

escolas e sociedade para políticas posteriores como, por exemplo, Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação (2007) e a CONAE em 2008. 

 

Seminário é um Seminário temático, tem natureza propositiva, trabalha três 
concepções abrangentes, interligadas na qualidade social da educação, que é um 
conceito que vem se consolidando, que vem intercalado com a democracia 
participativa, uma dimensão da democracia em que vem expressa a organização, a 
participação dos diversos interesses sociais. Supõe o fortalecimento da sociedade 
civil e está embutido nesta inter-relação a idéia de que não é possível qualidade 
social da educação sem democracia participativa, até porque a qualidade social 
supõe identidades básicas de aprendizagem numa sociedade plural, socialmente e 
culturalmente. É a democracia participativa que vai permitir a possibilidade de 
expressão da população e de construção da qualidade, na pluralidade e na 
diversidade (BRASIL, 2006, p. 15). 
 

Tal documento apresenta uma análise entre o distanciamento de políticas e os 

resultados de ações a partir de um diagnóstico situacional do Brasil em que o mesmo acusa 

que há necessidade de planejamento baseado na totalidade e estratégias cientificamente 

elaboradas e democraticamente assumidas. Apresenta casos de municípios que se 

sobressaíram com ações próprias e que se organizaram dentro do sistema de globalização e 

que hoje garante um sucesso local (BRASIL, 2006). 

O ideal contido no documento do seminário e transcrito abaixo não seria de todo 

utópico se, na prática, houvesse condições de se efetivar em condições de igualdade, aliás, até 

se encaixaria na visão progressista que busca uma educação baseada na justiça social, 

equidade da aprendizagem. Mas a verdade é que na prática toda sua movimentação era liberal. 
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O objetivo da educação não é desenvolver conceitos tradicionais de “educação 
cívica” com moralismos que cheiram a mofo, mas permitir aos jovens que tenham 
acesso aos dados básicos do contexto que regerá as suas vidas. Entender o que 
acontece com o dinheiro público, quais são os indicadores de mortalidade infantil, 
quem são os maiores poluidores da sua região, quais são os maiores potenciais de 
desenvolvimento – tudo isto é uma questão de elementar transparência social. Não 
se trata de privilegiar o “prático” relativamente ao teórico, trata-se de dar um 
embasamento concreto à própria teoria (BRASIL, 2006, p.15). 
 

Nesse mesmo contexto do seminário internacional, em dado momento, são feitas 

considerações de que o progresso local e a qualidade da educação estão intrinsecamente 

ligados às parcerias realizadas, “[...] organizar parcerias com ONGs que trabalham com dados 

locais, conhecer as diferentes organizações comunitárias, interagir com diversos setores de 

atividades públicas, buscar o apoio de instituições do sistema S como Sebrae ou Senac, e 

assim por diante” (BRASIL, 2006, p. 15). 

Diante disso, não seria uma prévia das Organizações Sociais na privatização do 

ensino? Ou mesmo, apontando para uma participação mais efetiva do empresariado na 

educação, mediante o Movimento Todos pela Educação? Importante lembrar que no governo 

de Fernando Henrique Cardoso, no ano de 1999, foi estabelecida a lei para que os estados 

elaborarem suas O. S7. 

Diante disso, foi notório que o governo de Goiás não perdeu muito tempo para tomar 

as devidas providências para tornar a educação em um grande negócio. A prática da lógica 

gerencial da educação de Goiás pretende ser modelo nacional, pois seu primeiro ato desse 

modelo foi na saúde e agora há chamamento público para as escolas do entorno de Brasília 

para as O.S. 

Rio Verde, por sua vez, também não está longe dessa realidade e já dispõe também de 

edital, caso que será mais bem discorrido no capítulo III. É importante destacar esses 

apontamentos para se notar como as influências das políticas públicas do contexto histórico 

vêm costurando para se chagar na realidade na lógica do mercado.  

Com objetivo de esmiuçar o documento “Seminário Internacional de Gestão 

Democrática e Pedagogias Participativas” (2006), é necessário dizer que nele são tratados 

assuntos como Pedagogias Participativas e Qualidade Social da Educação, demonstra como a 

qualidade da educação foi motivo de preocupação nos anos de 2006 e que a fortaleceu a 

qualidade social da educação. Sabe-se que tal medida não foi suficiente para romper com as 

                                                           

7 O estado de Goiás criou sua Lei em 2005, n. 15.503 e alterada posteriormente pela lei nº 18.331, de 30 de 
dezembro de 2013. 
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barreiras existentes na educação que ocorrem por reflexo da estratificação da sociedade. No 

entanto, não se pode desprezar que o documento apresentou discussões em torno da Gestão 

Democrática da Educação com ênfase na criação e ressignificação de diversos mecanismos 

institucionais de participação direta e representativa dos segmentos envolvidos com a 

educação, com o objetivo de buscar estratégias de articulação entre políticas educativas e 

outras políticas de promoção do desenvolvimento com igualdade social. O Seminário teve 

como públicos-alvo dirigentes federais, estaduais e municipais da educação e suas entidades; 

conselheiros da educação em âmbito nacional, estadual e municipal; sindicatos dos 

trabalhadores em educação e sua entidade confederada; líderes do movimento estudantil e sua 

entidade nacional; dirigentes escolares e membros dos conselhos de escola; representantes de 

organizações não-governamentais e líderes do movimento social; representantes dos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário; pesquisadores e professores universitários. (BRASIL, 

2006) 

No mesmo documento “Seminário Internacional Gestão Democrática da Educação e 

Pedagogias Participativas”, a presidenta da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação – Undime, senhora Maria do Pilar Lacerda Almeida, ao falar sobre o tema 

“Organização da Educação Brasileira e Gestão Democrática nos Sistemas de Ensino”, 

afirmou que a UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) vem 

reforçando aos municípios a elaboração de seus PME com objetivo de promover a pessoa 

humana, como uma condição social e tendo considerando a equidade e a isonomia como 

direitos subjetivos (BRASIL, 2006). Essa fala representa que as discussões sobre a qualidade 

da educação se deram num ideal de democracia progressista, pois valorizou a participação da 

sociedade nas políticas públicas. No entanto, não se pode perder de vista que toda 

movimentação por parte do governo possui objetivos de cunho econômico pautado nas 

orientações dos organismos internacionais e multilaterais. 

Portanto, nessa estrutura capitalista que a educação está inserida, o Estado procura 

medidas educacionais que façam corresponder os interesses econômicos vigentes, sendo que 

na segunda parte da década de 2000 com o enfoque de Todos pela Educação surge as 

diretrizes sugeridas pelos empresariados que a educação deveria seguir. 
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Para tanto, é preciso fazer a leitura sobre “Os dez mandamentos da educação”8 numa 

interpretação de que a ordem econômica é que domina o destino educacional e que a tentativa 

de mobilizar a sociedade facilita o processo e exime o Estado de cumprir seu papel. Nessa 

perspectiva se criou um guia, cujo objetivo foi criar disposições subjetivas pautadas na ideia 

de que a educação é um direito de todos, e que no caso, todos devem corresponder com cotas 

de responsabilidades atribuídas a cada segmento da sociedade. Nesse contexto está o Decreto 

n. 6.097 de 2007, que reforça sobre a melhoria da educação e sobre a responsabilização dos 

agentes públicos e privados: “art. 6º: Será instituído o Comitê Nacional do Compromisso 

Todos pela Educação, incumbido de colaborar com a formulação de estratégias de 

mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica, que subsidiarão a atuação 

dos agentes públicos e privados” (BRASIL, 2007). 

 

De uma forma sucinta “Os dez mandamentos da Educação” trazia que a educação a 
educação é para todos e todos pela educação, a qual o destinatário dessa premissa 
era a sociedade e sua estratégia baseava na mobilização nacional e assim criar um 
novo imaginário capaz de mexer com a consciência, com os sentimentos e a emoção 
do povo. Para os professores e pais a mensagem era Educação é mais que vaga e 
sinalizava com a mensagem de o ensino de má qualidade não valoriza o preço 
humano, político, social e econômico (SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, 2011, p. 
236). 
 

É importante notar que esse documento sinaliza no sentido de participação da 

sociedade na educação, contudo, peca, ao passo que, para participar de forma real, não se 

pode limitar somente à responsabilização, senão ocorrerá apenas convalidação no que está 

posto e acabado: resultado. Definir responsabilidades para os outros no intuito de diminuir a 

do Estado é bem conveniente para dar continuidade ao domínio do capitalismo.  

Essas medidas são apresentadas à sociedade com viés democrático liberal na intenção 

de eximir a responsabilidade do Estado e aumentar a responsabilidade da população para que 

as cobranças sejam equivalentes (SHIROMA; CAMPOS; GARCIA, 2011). 

A obra “Os dez mandamentos da educação”, numa visão conservadora, ancora-se no 

discurso dizendo que educação vem de berço, que os pais são corresponsáveis pela qualidade 

e que se algo der errado deve ser compartilhado com a família e pela escola. Nesse sentido, a 

participação prevista nesse documento atribuiu dupla responsabilidade à classe do 

                                                           

8 O termo “Dez Mandamentos da Educação” é utilizado pelas autoras Shiroma; Garcia e Campos (2011) para se 
referir as dez mensagens de recomendação do movimento Todos pela Educação, cujo objetivo foi criar 
disposições pautadas na ideia de que a educação é um direito de todos no viés da democracia liberal. 
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proletariado “a de colaborar” depois de uma intensa carga horária de trabalho e o “de 

convalidar” sem questionar (SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, 2011): 

 

São convocados a participar dos Conselhos de Escola, das Associações de Pais e 
Professores (APP), a se envolver com as atividades e programações da escola na 
tentativa de melhorar a qualidade do ensino. Contudo, fica evidente um 
deslocamento da noção de participação no contexto de “gestão democrática” 
construída nas lutas dos anos de 1980 para a ideia da “gestão participativa” usada 
como estratégia de responsabilização (accountability), em que não se faz menção à 
participação como partilha de poder, mas apenas de responsabilidades (p. 238) 

 

Por volta de 2009, com base em um amplo diagnóstico da educação nacional começou 

a mobilização por uma qualidade educacional voltada para o social. As expectativas da 

sociedade vocalizadas nas conferências resultaram na Conferência Nacional da Educação 

(CONAE), ocorrida em 2010, marcada por encontros e contribuições diversas durante longo 

processo de discussão e elaboração da proposta, o Ministério da Educação norteou a 

elaboração da proposta de novo PNE fundado nas seguintes premissas:  

 

a) Universalização da educação básica pública, por meio do acesso e permanência na 
instituição educacional;  
b) Expansão da oferta da educação superior, sobretudo a pública, por meio da 
ampliação do acesso e permanência na instituição educacional;  
c) Garantia de padrão de qualidade em todas as instituições de ensino, por meio do 
domínio de saberes, habilidades e atitudes necessárias ao desenvolvimento do 
cidadão, bem como da oferta dos insumos próprios a cada nível, etapa e modalidade 
do ensino;  
d) Gratuidade do ensino para o estudante em qualquer nível, etapa ou modalidade da 
educação, nos estabelecimentos públicos oficiais;  
e) Gestão democrática da educação e controle social da educação;  
f) Respeito e atendimento às diversidades étnicas, religiosas, econômicas e culturais;  
g) Excelência na formação e na valorização dos profissionais da educação;  
h) Financiamento público das instituições públicas (BRASIL, 2010, p. 8). 
 

A conferência, apesar das contradições, lutou por uma educação de qualidade social, 

mas o que precisa ficar claro é que uma coisa são as apreciações da conferência e a outra é o 

resultado dela em documento que virá a constituir o PNE.  

As políticas do PNE, se fossem realmente voltadas ao povo sem a alienação da  

burguesia alcançaria os objetivos  progressistas, porque ao se tratar do primeiro PNE a autora 

lembra que foi um momento de disputa entre os dois projetos de PNE, ou seja, um que previa 

vários aspectos sociais e o outro que atendia ao sistema, mas o PNE aprovado não foi o 

almejada pela sociedade, assim destaca Mascarenhas (2005, p. 169, grifo nosso): 
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o que se pode destacar no tocante do PNE da Sociedade Brasileira em contraposição 
ao PNE aprovado é que o primeiro representou um processo de elaboração 
participativa, coletiva, tendo como principal interlocutor a sociedade civil 
organizada. Recupera princípios do PL 1258/88. Apresenta a gestão do sistema 
escolar de forma democrática com descentralização do poder em todas as instâncias. 
Garante recursos públicos para a educação pública, aumentando para 10% PIB em 
dez anos. Privilegia o ensino público e de qualidade. 
 

Fica claro que a divisão entre as classes faz com que a sociedade se divida e a todo 

tempo reaja às imposições do Estado, pelo fato de que a estratificação resulta em projetos de 

sociedade em disputa, a exemplo como aconteceu nessa atual conjuntura a retirada de direitos, 

como a PEC 55 (Projeto de Emenda Constitucional)9  inviabilizará o PNE assim como outras 

medidas que avançariam na perspectiva da qualidade social da educação.  

Em um debate sobre a PEC 55, que visou a redução do financiamento da educação, na 

Fundação Maurício Gabrois, em São Paulo a presidenta da União Nacional dos Estudantes 

(UNE), Carina Vitral, afirma que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55 "mata" o 

Plano Nacional de Educação (PNE).  

 É evidente que o governo responde ao único interesse que é de corresponder ao 

capital, pouco se importando com o resultado na qualidade educacional do país. Por isso a 

importância da resistência popular para que a história registre a indignação contra as 

manobras neoliberais.  

Dentro desse contexto é importante assinalar que a Conferência Nacional de Educação 

– CONAE –, em 2010, foi convocada pelo governo federal, o que reforçou a participação dos 

municípios, estados e do próprio MEC, por meio de delegados que representavam inúmeras 

associações e entes federados de todo o país. Entretanto, Libâneo (2016) faz uma crítica 

dizendo que a proposta da CONAE deveria ter maior consistência com objetivos que atacam 

os problemas da desigualdade educacional do país de fato, pois segundo ele, apontar o 

problema por si só não viabiliza a solução. 

O evento da CONAE (2010) possibilitou a discussão sobre o PME e a partir daí 

muitos municípios brasileiros começaram a se organizar na sua elaboração, inclusive o 

município de Rio Verde/GO como se verá adiante. 

Esse anseio de garantir qualidade na educação não é só interesse do governo, da 

economia, mas de toda a sociedade que demanda uma insatisfação que historicamente vem 

                                                           

9 Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 55, medida anunciada pelo governo do presidente Michel Temer com 
o propósito de estabelecer teto para os gastos públicos que atinge principalmente a área da educação e saúde, 
inicialmente foi chamada de PEC 241 e posteriormente no senado alterada para PEC 55. 
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lutando para a mudança desse conceito como sugestão do CONAE. Apesar de que a qualidade 

governamental e empresarial se dá em outra lógica, ou seja, mercadológica. O discurso do 

Estado concebe qualidade social pautada em formar homens atualizados, informatizados, 

qualificados e que não ficarão às margens da sociedade, mas sim produtivos. Nesse contexto, 

percebe-se o quanto o governo é propositivo na previsão de políticas públicas que não 

atendem de fato às necessidades da população ao passo que deveriam atender os direitos 

sociais com igualdade de condições, justiça isonômica e uma legislação com aplicabilidades 

reais. Assim, metas e planos são propostos para elevar a educação nos moldes neoliberais. 

Quando o atual PNE incentiva a participação dos conselhos municipais de educação na 

elaboração dos planos municipais está alicerçado na sua meta: 

 

19.3- “Incentivar os Estados, Distrito federal e os Municípios a constituírem Fóruns 
permanentes de educação, com o intuito de coordenar as conferências municipais, 
estaduais e distritais bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PNE e 
dos seus planos de educação.” 
 

A universalização do atendimento é condição de qualidade na escola pública que se 

compromete com a inclusão de crianças e jovens na sociedade. O PNE elaborado durante o 

segundo mandato do governo de Luiz Inácio da Lula da Silva firmava compromisso em 

articular esforços para que os municípios atingissem os objetivos de interesses da sociedade 

em geral por meio do PME.   

Tais mecanismos contribuíram para dar mobilidade na educação e visou abarcar o 

padrão de qualidade por meio de financiamento, porém, ainda assim não foi suficiente para 

traduzir uma educação socialmente referenciada, “objeto de reivindicação social”. Nesse 

momento que objetiva-se a qualidade referencialmente social, pois, para Cury (2014): 

 

Eis, pois, que a Conae e seus impactos sobre o Congresso e sobre os sistemas, 
representam uma oportunidade rara e histórica de o Brasil superar a pesada herança 
do passado excludente e lançar políticas que nos ponham no caminho de mudanças 
atuais na educação brasileira que molde uma verdadeira educação de qualidade 
(CURY, 2014, p, 12). 
 

Então, a luta é para que a participação social seja efetiva, real, supere a participação 

formal e de enfrentamento às novas estruturas governamentais e econômicas, ou seja, a não 

aceitação de medidas que venham a sabotar a semente de um processo participativo que foi 

historicamente construído e que será objeto de discussão em longas linhas no capítulo II. 

Faria Filho (2016), ao escrever sobre a “Escola pública são suas qualidades e não suas 

mazelas que preocupam nossas elites”, diz que persistir na convicção de que a escola pública 
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pode e deve ter uma boa qualidade social de educação e esse é um objetivo de luta, pois num 

cenário atual em que se presenciam milhares de estudantes se manifestando contra a 

imposição do governo, significa dizer que a educação pública avançou na qualidade. Esses 

alunos vieram da escola pública e entenderam a injustiça social como proliferação da 

desigualdade que foi historicamente vivenciada em nosso país. 

 

É para isso também que temos que ficar atentos quando se discutem, no Congresso 
Nacional, várias medidas que afetam diretamente a escola brasileira. No caso da 
PEC 241 (PEC 55 no Senado) o seu efeito poderá ser estrutural e negativamente 
avassalador em nossas pretensões de construção de uma escola de qualidade 
socialmente referenciada para todos nós brasileiros e brasileiras (FARIA FILHO, 
2016, p. 1). 
 

A análise dos documentos oficiais mostra que, em relação à questão da qualidade da 

educação, eles são um tanto contraditórios, pois, em muitas situações, é difícil de concretizar 

tais políticas pela falta de estrutura física, financeira, técnica, burocrática, ou seja, o ideal e o 

real são distantes. Dessa forma, por falta da escola se contrapor a essa realidade (resultados 

em número) e de ficar atrelada em conseguir atingir as notas do IDEB dando ênfase no 

quantitavismo vai sobrepondo a qualidade social que passa despercebida por falta de 

conscientização política no interior das escolas. Enquanto isso os direitos sociais vão sendo 

suprimidos.  

Vale ressaltar que o investimento em avaliação externa teve vinculação na definição 

de incentivo salarial utilizadas pelo governo da época passaram a ideia de que quanto mais os 

docentes se esforçassem mais eram reconhecidos. É oferecida uma bonificação ao professor 

que atinge metas e melhores resultados. A forma como o Estado age com práticas de 

bonificação aproxima a forma com que as empresas premiam seus colaboradores. Desta 

forma, o gerencialismo vai tomando corpo e fazendo parte das práticas pedagógicas das 

escolas públicas como o Canto da Sereia, assim denominado por Mascarenhas (2005) ao 

afirmar que as ações capitalistas seduzem a sociedade.  

A escola se tornou o lócus de reprodução de ideias para preparação de competitividade 

seguindo as normas de mercado, visando, também, fazer a comunidade escolar caminhar 

conforme o mercado. O sistema aponta a crise na educação como falta de gerência admitindo 

a falência estatal e assim convencendo a sociedade que essa crise pode ser vencida por ordens 

gerencialistas (RIBEIRO, 2015). 
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A visão mercadológica dos governantes sobre a educação impossibilita que as ações 

sociais de fato cheguem à coletividade dando força as suas práticas e impossibilitando a luta 

de classe e o otimismo. 

O gerencialismo convencendo a sociedade cada vez mais pelos discursos nos 

documentos oficiais de que a sociedade mais produtiva e mais informada são os caminhos 

para o progresso, e nessa utopia a privatização do ensino público vai tomando corpo e 

dificultando a mobilização por parte da categoria. Diante disso a mobilização contrária a esse 

posicionamento por parte dos educadores deve acontecer, abrindo os olhos da população para 

o pano de fundo dessa artimanha neoliberal.  

Como já foi dito, tudo é pensado pela classe dominante e o viés do mercado não 

poderia ficar de fora, a educação, que é o principal instrumento para executar os objetivos do 

capital numa aparência de social democrática, conforme Coutinho justifica: 

 

As mudanças quantitativas são mudanças na aparência, por exemplo, uma mudança 
de um regime ditatorial para uma democracia burguesa é uma mudança quantitativa, 
pois o caráter de classe do Estado se manterá por mais que tenha mais espaço e 
possibilidade de intervenção política. Já as mudanças qualitativas são mudanças na 
essência, ou seja, na estrutura, como por exemplo, a mudança do Estado capitalista 
para um Estado operário transicional, para isto acontecer é necessário, não só que se 
alterem, mas que se invertam as relações entre as classes. (COUTINHO, 1999, p. 
69). 
 

Coutinho (1999) assevera que se não houver uma inversão na relação entre classes 

nenhuma política irá sobrepor os anseios do capitalismo. Enquanto houver como base de 

governo o capitalismo, as mudanças nas políticas públicas não serão suficientes para atingir a 

totalidade e a participação como proposta de governo sempre será limitada para a classe 

trabalhadora.  A forma com que o governo trata a classe social “proletária” ao dispor de uma 

democracia que não atende à realidade da massa popular, ou seja, democracia nos moldes da 

burguesia que visa uma mudança quantitativa está longe de chegar perto de uma democracia 

operária que busca sua dignidade pela sua voz.  

Como bem ressalta Lima (2010, p. 12): 

 

Perderam-se assim, na passagem dos anos de 1980 aos anos de 1990, princípios 
democratizadores, que visavam a qualidade social, e caminhou-se para princípios 
operacionalizadores, produtivos e quantificáveis. Por isso a necessidade de adjetivar 
os termos, buscando qualificá-los em seus momentos adequados. Não temos mais 
somente democracia, mas democracia popular, democracia burguesa, ou ainda 
neoliberal. 
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Diante dessa afirmação percebe-se que os elementos democracia e qualidade da 

educação são projetos de disputa em que a todo o momento o grupo neoliberal tenta reafirmar 

a existência de uma democracia universal para assim conduzir melhor sua ideologia e nesse 

caminho que segue a qualidade da educação, ou seja, num viés neoliberal. 

A fim de sintetizar o que foi descrito e analisado nesse capítulo, abaixo se apresenta 

um quadro elucidativo sobre o como a qualidade da educação foi compreendida ao longo das 

últimas décadas.  

 

 
 
 

Quadro 1 - A qualidade da educação apresentada nas últimas décadas: 
 

PERÍODO QUANTIDADE QUALIDADE 
1980-1990 Alto índice de matrícula Acesso, garantir o acesso nesse período foi o marco de 

qualidade. Período esse chamado de universalização do 
ensino. 

1990-1995 Diminuição do índice de 
repetência, evasão e abandono. 

Permanência, o simples acesso não foi suficiente para 
garantia da qualidade, portanto nessa década se enfocaram 
em diminuir o índice da não-frequência. 

1995- 2000 Qualidade total: Indicadores de 
qualidade/eficiência. 

IDEB, os números contidos na avaliação externa que servia 
de parâmetros de aproveitamento escolar e o domínio do 
conteúdo nas áreas específicas, língua portuguesa e 
matemática. Com o discurso de que com essa avaliação 
poderia oferecer uma educação equânime e eficiente. 

2005-2010 Qualidade social da educação Participação da sociedade, proposta de qualidade social, 
período fortemente marcado pelo movimento do CONAE 
(2010) e o incentivo da participação do CME no PME, 
porém no sistema econômico atual vigente a participação 
sempre será limitada. E no contexto neoliberal a qualidade 
se faz pelo gerencialismo e produtividade. 

Fonte: elaboração do autor a partir de (CARNOY; CASTRO, 1997; CASTRO, 1999; BRASIL, 2004). 
 

Fica muito clara a intenção do governo aliada à economia com a elaboração das 

políticas públicas atendendo o interesse do grupo dominante que por longos períodos se 

pensaram na qualidade da educação, mas a qualidade nos moldes econômicos. A lógica que se 

percebe é que historicamente o ensino público sempre foi alvo da internacionalização das 

propostas educacionais no Brasil. 

Contudo, foi observado que a qualidade da educação, até chegar ao conceito de 

qualidade social, foi objeto de luta da sociedade e que as forças econômicas, para não 

perderem o controle, utilizaram discursos alienantes de qualidade nos documentos da 

educação dizendo praticar ações democráticas 

Vale ressaltar que dentro da proposta do CONAE/2010 a política educacional deve ser 

considerada um desafio da educação municipal, que, por sua vez, deve contar com o apoio da 
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sociedade para a participação do processo democrático pensado numa educação de qualidade 

socialmente referenciada. Porém, o contexto não favorece para que se tenha uma educação de 

qualidade social devido que o que o sistema propõe é uma educação pautada na produtividade 

e eficiência. 

Como a sociedade não pode e não deve deixar de lutar e reconhecer as forças dos 

movimentos sociais, reconhecer o Conselho Municipal de Educação como instituição 

representante da sociedade civil é preciso. O Estado deve respeitar o órgão colegiado como a 

voz do povo e integrantes legítimos das decisões políticas educacionais. Nesse contexto o 

próximo capítulo pretende abordar: A municipalização e o papel do CME.  
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CAPÍTULO II - O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO 

 

A trajetória histórica do Conselho Municipal de Educação (CME) representa a prática 

de democratização tão esperada no Estado Democrático de Direito dentro da expectativa 

progressista, porém, como é sabida, nenhuma luta é tranquila e nenhuma conquista se dá por 

completo. Desse modo, serão discorridas ao longo desse capítulo, passagens da política 

educacional determinantes na história para a compreensão das contradições existentes nas 

políticas públicas educacionais bem como no processo histórico na implantação do CME e 

sua condição nos dias atuais de verificar a atuação do CME frente às políticas educacionais. 

Esse contexto teve origem na luta dos educadores pelos princípios democráticos que 

deveriam permear a educação, bem como o regime de colaboração entre sistema. A 

perspectiva de qualidade da educação teve peculiaridades em cada período, sendo sempre 

objeto de disputa entre classes com a finalidade de equalizar as condições de ensino. O CME 

faz parte deste contexto na contribuição na qualidade da educação com o sentido de 

democratização do ensino. 

Nota-se que o discurso conciliador previsto nos informes do governo nos motivos das 

disposições do texto constitucional a integração do regime de colaboração do sistema de 

ensino visou que os municípios e estados garantissem princípios descritos 

constitucionalmente desde 1988, sendo eles: soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa 

humana, os valores do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político (BRASIL, 1988).  

No decorrer do capítulo será discorrido sobre: o conceito de CME, as concepções de 

Descentralização e Desconcentração do Ensino e a trajetória histórica do CME no Brasil. 

Segundo o discurso governamental liberal, o processo de municipalização foi a propulsora da 

implantação do CME no Brasil que era conditio sine qua non para garantir a “autonomia” 

municipal. 

 

2.1 Conceitos de Conselho  

 

Os conselhos municipais de educação representam um avanço político no sentido de 

democratizar o ensino e, assim, incluir a sociedade civil nas decisões das políticas públicas 

educacionais. Mas é necessário saber os diversos significados da palavra “Conselho” para 

poder entender a sua expressão na prática e a sua aplicação no sentido real, uma vez que entre 
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conceitos existentes e sua aplicabilidade real é que existem as contradições e assim refletir 

sobre a questão. 

Na compreensão de Cury, a definição de Conselho, em sua origem etimológica, é uma 

palavra derivada do latim consilium, que vem do verbo consulo/consulare, o qual significa 

ouvir e ser ouvido (CURY, 2000). 

A palavra Conselho extraída do dicionário Houaiss (2001), tradução do latim 

Consilium, que significa lugar onde se delibera, conselho, assembleia deliberativa, ou seja, 

organismo público destinado ao assessoramento de alto nível e, em alguns casos, de 

deliberação, em vários campos de atuação do governo. 

Dentro do amplo conceito de Conselho, Gohn (2001) afirma que ao participar das 

políticas públicas se traduz uma dupla função dentro do verbo consulare, respaldado pelo 

princípio da publicidade, do princípio da isonomia que as decisões tomadas na esfera pública 

possui o cunho importante e decisivo na vida social do indivíduo e toda coletividade. Segundo 

a autora: 

 

Os Conselhos são analisados como agentes de inovação nas políticas públicas 
porque, ao realizarem a mediação entre a sociedade civil organizada e os organismos 
governamentais, eles estão construindo uma nova esfera pública de poder e de 
controle social. Como tais representam forças sociais organizadas e contribuem para 
o fortalecimento de novos sujeitos políticos (GOHN, 2001, p. 31). 
 

O documento do MEC intitulado “Conselhos Escolares: uma estratégia de gestão 

democrática da educação” (BRASIL,2004) apresenta conteúdo histórico dos conselhos de 

forma geral e orientação sobre os conselhos escolares. Segundo o documento, Conselho é a 

constituição de uma assembleia de pessoas, de natureza pública, para aconselhar, dar parecer, 

deliberar sobre questões de interesse público, em sentido amplo ou restrito.  

 Lima (2001) apresenta a diferença entre os Conselhos Populares dos Conselhos 

institucionalizados, o primeiro se constitui de forma autônoma, incentivados pelas 

organizações locais, sem oficialização e sem exercer o poder de controle. O segundo significa 

um órgão oficialmente regulamentado por Lei, instituído pelo poder executivo e com poderes 

deliberativos, normativos e fiscalizadores. 

No Dicionário do Pensamento Marxista (2001), conselho tende a identificar uma 

forma específica de poder de classe operária, uma forma espontânea de organização que não 

deveria ser subordinada aos ditames do partido revolucionário. Afirmava que os sovietes ou 

conselhos eram um novo aparelho do Estado que proporciona uma força armada de 
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trabalhadores e de camponeses e esta força estava ligada embrionariamente ao povo e estes 

eram mais democráticos que o Estado, impedindo competentemente o avanço da burocracia. 

Numa concepção diferenciada, Gramsci (2004), ao estudar Conselhos Gestores e 

Conselhos de Fábrica10, mostrou que o conselho de fábrica é a gênese da participação e que 

representa de fato os proletários e todos os ramos do trabalho. 

 

O conselho, por isso, realiza a unidade da classe trabalhadora, dá às massas uma 
coesão e uma forma que são da mesma natureza que a coesão e a forma que a massa 
assume na organização feral da sociedade [...] o Conselho é um lugar útil para 
desenvolver a solidariedade, multiplicar os vínculos de afeto e fraternidade. Cada 
um é indispensável, cada um está em seu lugar, todos têm uma função e um posto 
(GRAMSCI, 2004, p. 288). 
 

Do ponto de vista ideal, Marcelino (2013) manifesta sua opinião dizendo que por ser 

um lugar onde se delibera e que se discute, a democracia deve prevalecer nesse espaço de 

discussões oportunizando aos integrantes da sociedade civil expressar o que pensa. Esse 

espaço não pode estar subordinado aos interesses da classe dominante para não comprometer 

seu objetivo. 

Para Teixeira (2004), os conselhos hoje são a representação popular de forma 

institucionalizada e que se organizam desde a antiguidade com denominações e formas de 

organização diversas. Em latim, significa o ajuntamento de convocado, o que supõe 

participação em decisões precedidas de análises, de debates. 

Diante ao exposto é que se questiona sobre a aparência da palavra Conselho que a 

princípio denota um espaço de conquista, pacificação e fluidez nas decisões, mas que, na 

verdade, a sua essência apresenta, conforme Motta (1987),  um espaço de conflito, de luta  e 

que comumente é utilizado pelo Estado na imposição de seu poder e para validar suas ações, 

podendo ser compreendido até como um dos que compõe o Aparelho Ideológico do Estado 

(AIE), conforme Althusser narra em seu livro “Aparelhos Ideológicos do Estado” no ano de 

1992. 

 Sendo assim, ao se deparar com o conceito da palavra conselho, nota-se que, na 

prática, pouco se vê suas ações de acordo com seu significado. Isso significa que mais uma 

                                                           

10 Tomou-se aqui uma breve consideração de conselho de fábrica explanado por Gramsci (2004). Para o autor, a 
fábrica é o lugar que cada um se reconhece no próximo e compreende que a luta é a ação revolucionária que 
pressupõe a iniciativa dos sujeitos políticos coletivos, a capacidade de fazer política, de envolver grandes massas 
na solução de seus próprios problemas, de lutar cotidianamente pela conquista de espaços e posições, sem perder 
de vista o objetivo final, ou seja, o de promover transformações de estrutura que ponham fim à formação 
econômico-social capitalista. 
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vez as interferências externas (do sistema) são para que a sociedade tenha a sensação de viver 

em democracia plena, o qual até se utilizam de conceitos progressistas para fundamentar seus 

discursos, mas na realidade não passam de práticas demagógicas. 

Lima (2001) defende que o CME possui uma relação de dependência do Poder 

Executivo e que esse perfil de dependência acaba sendo uma imitação do CEE (Conselho 

Estadual de Educação), pois segue o papel burocrático pautado na vontade do Estado, 

fiscalizando e normatizando para o mesmo e não para a sociedade, por outro lado também 

percebe-se o CME como possibilidade de uma participação efetiva da população. 

 

[...] os conselhos podem sair do mero campo da fiscalização (no caso do CACS) e 
partir para a efetiva discussão de políticas. Um outro ponto idealizado, mas possível 
de concretização, é a proximidade que os Conselheiros podem compor com a 
população, rompendo com a característica de representatividade e constituindo o 
caminho possível e realizável da democracia participativa (LIMA, 2001, p. 14). 
 

Trabalhar ações que ampliem a participação, como por exemplo a questão de 

representatividade na composição do CME, é nesse caminhar que os conselheiros devem 

seguir: o de agregar pessoas, ouvir diferentes opiniões, estar no meio do povo, de modo que 

as façam querer participar e contribuir com a gestão democrática. A compreensão do processo 

democrático vai além de conhecimentos técnicos, ou melhor dizendo, é preciso haver 

compreensão política para entender todo o contexto em que as políticas educacionais se 

baseiam: 

 

[...] a concretização da gestão democrática não depende somente de planos legais, 
mas de sujeitos que os implementem. Portanto, cabem aos Conselheiros, além da 
compreensão técnica, a compreensão política, das questões educacionais, e isto 
dependem, também, sobremaneira, da atuação das Secretarias Municipais e dos 
próprios conselhos, através de uma gestão político-pedagógica, na qual Conselheiros 
funcionários e população adquiram a compreensão política do processo educacional 
(LIMA, 2001, p. 14). 
 

Compreender as políticas educacionais seria um dos papéis do CME para interagir 

com o restante da população, a fim de possuir o ponto em comum, que é a educação, e o 

cenário em que ela acontece para então compreender os caminhos que devem seguir para uma 

educação de qualidade. 

É necessário observar que a etimologia da palavra Conselho vai se diferenciando em 

seu significado dependendo da compreensão que se tem. Do ponto de vista progressista ela 

terá o significado originário de ouvir e ser ouvido; do ponto de vista liberal será o espaço de 

consagração das políticas públicas idealizadas pelo Estado. Nesse sentido, muitos Conselhos 
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tem tido a tendência de acompanhar as determinações do Estado a fim de seguir as tendências 

internacionalizadas para uma educação mercantilizada.  

Portanto, reconhecer o CME como possibilidade de avanço na qualidade da educação 

é olhar com otimismo crítico.  No processo de municipalização, os CME ganharam mais força 

e a implantação e implementação se expande no país, conforme se expõe em linhas abaixo. 

 

2.2 Municipalização, Descentralização e Desconcentração  

 

Considerando o movimento histórico na educação é preciso trazer para discussão 

elementos que foram importantes e que dialogam com a construção da gestão democrática 

participativa. Dessa forma, não se pode deixar de falar sobre a municipalização e a 

descentralização como ideal de democratização e a desconcentração como resultado real das 

políticas propostas dentro do contexto neoliberal. 

Logo após a excessiva centralização política ocorrida no Regime Militar, surgiu o 

processo de redemocratização do país. Dessa forma, se deveriam propor formas de 

democratização na educação para a superação da estagnação social e econômica que sofria o 

país. Como já foi mencionado anteriormente no capítulo I sobre a influência da Conferência 

Mundial sobre a Educação para Todos em Jontien, em 1990, reitera-se a importância desse 

evento na proposta de descentralização do ensino pelo governo federal, pois foi o momento 

em que se reafirma que a reforma da educação deveria acontecer no sentido de prever ações 

que retirasse a centralidade do ensino do governo central, a fim de dinamizar as ações 

voltadas aos recursos públicos e dar propulsão ao desenvolvimento do país. 

O Estado em seu discurso propõe a ideia da descentralização, o que ocorreu nos 

moldes neoliberais a desconcentração, com isso, por um lado, o ente federal se exime de 

responsabilidades, atribuindo ao poder local responsabilidades para com a educação, por 

outro, torna-se avaliador do processo. 

Para melhor compreensão cita-se Casassus (1990, p. 12): “o processo de 

descentralização constituiria uma relação de tensão entre duas orientações divergentes, uma 

das quais tenderia a maior unidade e a outra maior heterogeneidade”. Na concepção do autor, 

a complexidade desse processo seria muito maior devido não haver possibilidade de 

estabelecer ponto de equilíbrio e de estabilidade, ou seja, a política de consenso para 

encontrar a mediação dos conflitos numa diversidade de realidades é um processo demorado 

na busca da eficiência. 
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É importante mencionar Casassus (1990), apesar de dialogar com as ideias neoliberais, 

para se entender como a descentralização é vista pelo grupo dominante e como é colocada 

para a sociedade, ou seja, a desconcentração flui na linha de ações imediatistas para o 

desenvolvimento econômico. Para o autor, a ideia de descentralização está ligada à 

democratização, ou seja, quanto mais descentralizado o Estado mais democratizado seria.  

Para Casassus (1990) a descentralização nas políticas públicas vigentes possibilitaria a 

participação da sociedade para melhorar, inclusive a educação, como afirma: 

 

O significado e a lógica da descentralização refletem um processo de socialização e 
de participação, no qual enfatizam aspectos como a qualidade de vida ligada à 
identidade grupal, e onde se privilegia a relação cultural como critério dominante 
para a formulação de políticas e da administração educacional (CASASSUS, 1990, 
p. 13). 

 

Dentro da lógica mercantil, a descentralização seria um processo de transferência de 

recursos financeiros aos municípios na busca de uma política de equidade, entretanto o que se 

presenciou foi a desconcentração, na qual tornou-se ainda mais desigual o processo 

educacional, uma vez que a região com pouco recurso não teve a mesma oportunidade como 

outras com recursos maiores. 

A desconcentração, para Casassus (1990), funcionaria como uma forma de assegurar a 

eficiência do poder central e seu movimento é de cima para baixo. O autor argumenta, 

também, que a inaplicabilidade da desconcentração se deu pela modalidade de sua 

implementação de muitos países e no caso do Brasil não foi diferente. Na fase 

contemporânea, a descentralização veio pela municipalização, que prometia assegurar a 

participação das prefeituras nos financiamentos das construções de prédios escolares e na 

administração e, para além da política municipal, buscaria a participação comunitária.  

Nesse sentido, as políticas públicas educacionais guiadas pelas forças econômicas não 

possuem interesse de propor a descentralização, pelo fato de ir de desencontro com o poder de 

controle do sistema. 

 Os municípios sofreram com a desconcentração no que tange à retração do governo 

federal com disponibilidade orçamentária e, consequentemente, o aumento de encargos com 

as funções sociais presenciada na realidade local. 

Para a compreensão das diferenças entre descentralização e desconcentração o quadro 

abaixo ilustra as diferenças entre os dois conceitos. 
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Quadro 2 - Demonstração das principais diferenças entre descentralização e desconcentração 
 

Descentralização Desconcentração 
É um processo que procura assegurar a participação 
do poder local. 

Assegura a eficiência do poder central. 

Movimento de baixo para cima. Movimento de cima para baixo. 
A gestão democrática se efetiva com a participação 
social por meio de debates. 

A gestão democrática é direcionada pelo sistema. 

As ações de governo partem da participação da 
sociedade. 

A participação é limitada e controlada. 

Município, Estado, União e sociedade unidas na busca 
de educação de qualidade. 

Maior responsabilização dos municípios por 
resultados e isenção do Estado. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de CASSASSUS, 1990. 
 

Por meio da interpretação do quadro acima é possível sistematizar o que foi dito até 

aqui, ou seja, o Estado propõe é a desconcentração e não a descentralização da gestão pública. 

Por essa razão, a municipalização por si só não foi suficiente para superar a 

desigualdade social; seria preciso outras medidas de políticas educacionais que visassem à 

efetividade na superação da estratificação social, algo que, no sistema capitalista, é impossível 

de acontecer. 

Para Arretche (2002), a reforma de 1980 apresenta um novo modelo de gestão das 

políticas públicas lançados devido à ineficiência, corrupção e ausência de participação no 

processo decisório. Os idealizadores das políticas públicas da década de 1990 apresentaram 

como ideal de democratização, do ponto de vista econômico virtudes esperadas da gestão 

pública, tais como: a eficiência, a participação, a transparência. Segundo o autor, durante esse 

debate, emergiram nos âmbitos locais diferentes mecanismos com o interesse de fomentar a 

horizontalização das relações entre Estado e sociedade dando origem aos conselhos gestores, 

prescrita constitucionalmente e aos arranjos participativos. Todos esses elementos foram 

frutos da confluência entre projetos políticos de uma plataforma de governo e aos anseios de 

participação previstos pelas organizações da sociedade civil. Nessa circunstância, na metade 

da década de 1980, inscreveu-se o Orçamento Participativo (OP), que, iniciado em 1989 em 

Porto Alegre (RS), com o prefeito Olívio Dutra, membro do Partido dos Trabalhadores (PT), 

ganhou projeção, que foi expandido na década de 1990 para outros municípios. 

 A polarização das políticas se deu na década de 1990, atendendo à tendência mundial 

na valorização do poder local como foco do desenvolvimento econômico. Esse novo 

paradigma na gestão das políticas assume duas vertentes, uma de ações coletivas e 

participação popular em conjunto com o governo nesse processo para gerenciar as políticas 

municipais para que deem resultados com maior eficiência, e a outra de alcançar metas 
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desenvolvimentistas na economia previstas para os países globalizados, tudo isso com um 

viés na liberal social democracia de Bresser Pereira (BRASIL, 1997). 

Os autores Soares e Caccia-Bava (1998) registram em sua obra alguns municípios com 

a política de gestão democrática no processo de municipalização e apontam como limites a 

falta de recursos econômicos para enfrentar situações sociais graves. Isso foi notório desde o 

processo de desresponsabilização financeira dos anos de 1980, pós-regime militar. 

A municipalização do ensino público, consequência da desconcentração das políticas 

públicas, que deu aos munícipios autonomia nos moldes estatais com o ideal de gerir seus 

próprios recursos, fez aumentar a responsabilidade com pouco investimento financeiro. 

A Constituição Federal de 1988 define os municípios como membros da Federação, 

afirmando, em seu artigo 18 que “a organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, 

todos autônomos, nos termos dessa constituição” (BRASIL, 1988). 

Como entidades federativas na interpretação sistemática da lei, há a organização 

político-administrativa da República Federativa do Brasil que compreende as quatro entidades 

federativas é uma espécie de sentença jurídica. A autonomia descrita está relacionada à 

questão financeira na modalidade da competência concorrente entre os membros. São ideias 

originárias dos constituintes e um ordenamento jurídico que busca alcançar todos os 

princípios do federalismo internacional. 

Dessa forma, a previsão legal não basta para usufruir da autonomia, nesse caso seria 

preciso a independência nas decisões locais de ordem administrativa e pedagógica, mas como 

essa atitude é contrária às ordens do capital, isso não acontece, pois a questão aqui é o 

“controle” pela classe dominante. O interesse privado historicamente sempre esteve acima do 

interesse da coletividade, mas há tensões e concessões. Assim, Coutinho (1989, p. 85) 

esclarece que: 

 

Sempre que há uma dominação burguesa com hegemonia, o que ocorre nos regimes 
liberal-democráticos, isso implica a necessidade de concessões da classe dominante 
às classes subalternas, dos governantes aos governados. Portanto, nesses casos, o 
Estado – ainda que, em última instância, defenda interesses privados – precisa ter 
também uma dimensão pública, já que é preciso satisfazer demandas das classes 
trabalhadoras para que possa haver o consenso necessário à sua legitimação. 
 

Essa autonomia prevista no texto constitucional faz parte do discurso democrático do 

Estado querendo transparecer que a municipalização atende a dimensão pública buscando a 

legitimação da sociedade. A Constituição Federal de 1988 expõe que: 
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Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 
regime de colaboração seus sistemas de ensino.  
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 
instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 
redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 
educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e 
financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 14, de 1996)  
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação 
infantil. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)  
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental 
e médio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)  
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a 
universalização do ensino obrigatório. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 59, de 2009) 
 § 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) (BRASIL, 1988). 
 

Conforme comenta Cury (2016), a municipalização é um fator importante na 

democracia brasileira, mas, por outro lado, considerando o município dentro da ótica da 

questão financeira e sua gestão, é preciso preparar os municípios para que os mesmos possam 

gerir seus recursos sem dificuldade.  

Na visão idealista de Bordignon (2009, p. 39), ao se posicionar sobre a 

municipalização, acredita que vivencia-se um processo de descentralização ao afirmar que “A 

municipalização é uma estratégia de descentralização que aumenta as oportunidades de 

participação dos cidadãos nas decisões de governo e possibilita um controle social mais 

efetivo.” É fato de que o CME é uma forma de descentralizar as políticas públicas do poder 

federal, porém não é a única medida, é preciso outras ações que caminhem em prol da 

coletividade, lembrando que no formato de governo que se têm a participação é limitada e 

controlada. 

Motta (1984), ao falar sobre a participação, afirma que esta deve ser autêntica e não 

um processo de camuflagem do sistema e ainda deve ser o meio de minimizar a coerção 

provocada pela administração. 

 Segundo Almeida e Andrade (2011), nos anos de 1990 houve uma intensificação na 

materialização do processo de desconcentração e municipalização de programas sociais no 

viés da social democracia. Assim, foi desencadeada a política da criação de conselhos para 

que os municípios recebessem recursos para a saúde, educação, ação social etc. O Estado 

proliferou o discurso de que era necessário à sociedade participar das tomadas de decisão e do 

próprio controle. Nesse momento, criam-se muitos espaços de participação como os 

conselhos. 
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O conselho, no projeto socialista de sociedade, tem como princípio a democracia 

participativa, controle social e a representação do colegiado como expressão da voz do povo 

diminuindo a centralização de poder nas mãos de poucos. 

Basílio (2012) defende o fato de que os CMEs antecederam a proposta de 

descentralização, ou melhor dizendo, de desconcentração, e que esse foi reforçada e 

impulsionada pela Constituição Federal de 1988: 

 

 [...] a ideia de Conselhos já existia, e que esse órgão não está atrelado diretamente 
ao processo de descentralização. No entanto, foi a partir da Constituição de 1988, 
com a defesa de uma gestão democrática, que o CME torna-se fundamental para 
organização do sistema de ensino (BASÍLIO, 2012, p. 55). 
 

A democratização no país que ocorreu entre as décadas de 1980 e 1990 representou o 

fortalecimento dos movimentos sociais pelo fato de os sujeitos começarem a participar e a se 

interessar pelos colegiados e da gestão democrática. Nesse período foi pensada na 

descentralização como forma de diminuição das diferenças sociais e a sociedade como parte 

do poder. 

Para Gohn (2007), nos anos 1990 desenvolveu-se um novo espaço, “um espaço não 

estatal que são os fóruns, conselhos, redes e articulações entre a sociedade civil e poder 

público para gestão da coisa pública no ‘atendimento das demandas sociais’” (GOHN, 2007, 

p. 34). 

No entendimento de Souza (1993, p. 73) para o “Plano de Reforma do Estado, o 

conceito de descentralização passou a ser entendido como desobrigação do Estado para com 

as políticas sociais, portanto uma desconcentração de tarefas e recentralização do poder de 

decisão por meio do Estado”. 

Nisso consiste a importância de dialogar com Cury (2016), que critica a 

desconcentração, tendo-a como um ato unilateral e posta de cima para baixo sem nenhuma 

preparação política para os municípios administrarem seus próprios recursos, logo não 

atendendo ao seu fim social. Nessa lógica do mercado, essa política na verdade não confere 

autonomia de fato aos municípios, que, com recursos escassos, ainda deviam obediência fiel 

às decisões do Estado.  

Numa revista de circulação escolar, em entrevista sobre planejamento e o Plano 

Nacional de Educação, Cury (2016, p. 1) adverte que: 

 

A municipalização é uma questão importante. A constituição deu aos municípios 
uma autonomia que eles nunca tiveram. E esse é um país de cidades pequenas, a 
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maioria tem menos de 20, 30 mil habitantes. Certamente é possível exigir muitas 
coisas das capitais, mas como controlar as menores? Até 1988, pelo menos do ponto 
de vista da Educação, os municípios eram subsistemas dos estados e ficava menos 
complicado articular o Plano Nacional com 27 representantes sentados numa mesa. 
Hoje, a articulação precisa ocorrer entre a União e os estados e entre os estados e 
mais de 5 mil municípios. Fica muito difícil planejar qualquer coisa no médio e no 
longo prazo. 
 

No meio do processo de municipalização, não se pode deixar de mencionar que o 

governo institui a Emenda Constitucional n. 14/1996, a qual previu aplicação de recursos no 

ensino provenientes de tributos locais:  

 

Art. 1º - É acrescentada no inciso VII do art. 34, da Constituição Federal, a alínea 
"e": e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, 
compreendida a proveniente de transferência, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino (BRASIL, 1996). 
 

Com a aprovação, em 1996, da Emenda Constitucional n. 14 e da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) de n. 9.964/1996, apresentou-se uma melhor definição 

das incumbências e da abrangência das instâncias federal, estadual, municipal e dos próprios 

estabelecimentos escolares não pode ser chamada na prática de descentralização ou 

desconcentração e sim de redistribuição (SAVIANI, 1997). A emenda prevê o percentual de 

aplicação de recurso de cada ente federado na manutenção do ensino público. 

No entanto, a maior parte da responsabilidade financeira ficou para os municípios, que 

assumem o ensino fundamental em 60% dos seus recursos vinculados constitucionalmente à 

educação. Nesse caso, a União complementaria com valor estimado da época de R$ 300,00 

aluno/ano11. Sendo assim, a desigualdade social continuaria devido ao fato de que os 

municípios com menor arrecadação não conseguiriam equalizar seu ensino com um município 

maior, ademais, o valor aluno/ano não era suficiente para equilibrar o fator fiscal causando a 

desproporcionalidade de condições. 

 Pinto (1996) mostra pontos de críticas dessa emenda constitucional relacionados com 

a municipalização, explicando o Fundo de Participação dos Municípios: 

 

[...] II- Este fundo representa concretamente, ao contrário do discurso, a 
desobrigação da União para com o ensino fundamental. III- O Brasil tem um longo 
histórico de criação de fundos que geralmente dão com os burros n'água. Ou eles são 

                                                           

11 O valor atualizado do repasse do governo federal por aluno para o ano de 2017 segundo o site do MEC: 
<http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/43271-mec-e-fazenda-divulgam-custo-minimo-anual-
por-aluno> chega até R$ 2.739,77 (dois mil e setecentos e trinta e nove reais e setenta e sete reais), a depender da 
região. 
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fundos sem fundos como o FGTS, ou transformam-se em sacos sem fundo como o 
PROER. O fundo mais importante em vigor no campo da educação é o FNDE 
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) com recursos da contribuição 
social do salário-educação, que gerencia recursos da ordem de 2,4 Bilhões de reais 
(1/3 fica com a União que repassa, pelo menos, 25% para os Municípios e 2/3 ficam 
com os Estados) destinados ao ensino fundamental público. Apesar do montante dos 
recursos envolvidos e de sua importância para o ensino fundamental, ele apresenta 
sérios problemas operacionais de arrecadação e repasse, bem como de ingerências 
político partidárias (PINTO, 1996, p. 18-19). 
 

Segundo esse autor, a maior operacionalização desse Fundo foi a implantação dos 

Conselhos de Controle Social e Fiscalização, para que os Conselhos realmente representem a 

comunidade escolar são condições básicas para que se garanta que, ao menos, esses (parcos) 

recursos cheguem efetivamente às escolas de ensino fundamental. Ressalta-se que, da forma 

como estão propostos na lei que regulamente o fundo, esses conselhos são para cumprir meras 

formalidades do poder executivo. Cabe, portanto, à sociedade ter conhecimento e ampliar a 

participação popular como objeto de luta, como permitido em lei federal.  

Ademais, não poderia deixar de mencionar a Lei do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental, de n. 9.424/1996 (FUNDEF), que previu um 

investimento de fundo contábil para o financiamento do ensino fundamental a partir de 1º de 

janeiro de 1998. Tal financiamento teve por objetivo obrigar os municípios e Estados a 

investir 15% de seus impostos na educação com complementação da União (PEREIRA, 

2014). A municipalização foi um marco importante na democratização do ensino. Todavia, as 

políticas liberalizantes presentes em todo momento lançam suas artimanhas e fazem com que 

a política também siga suas determinações.  

Nos moldes da desconcentração faltou medida para funcionar para e resolver os 

problemas educacionais locais, pois “a ausência de uma política deliberada de 

descentralização por parte do nível central, ao que associa ainda a indefinição de 

competências atribuídas pelo texto constitucional e também por inúmeras regulamentações” 

(SOARES; CACCIA-BAVA, 1998, p. 156).  

São muitas ações que faltam para aplicar de fato a descentralização, dentre eles as 

decisões educacionais partirem do próprio município e a participação ser respeitada como 

elemento da democracia popular. Entretanto, toda essa movimentação da municipalização 

dentro da estrutura que foi elaborada nunca se teve a intenção de descentralizar o poder.  

Interessante mencionar que, tanto os progressistas quanto os conservadores apoiaram 

essa ideia da descentralização por acreditarem que assim teriam recurso, autonomia e 

condições de viabilidade efetiva de políticas públicas executáveis de acordo com a 
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necessidade real de cada um, e ao contrário ocorreu a desconcentração.  (SOARES; CACCIA-

BAVA, 1998).  

As expectativas da sociedade acerca da redemocratização no país foram marcadas pela 

insatisfação de várias classes, como afirma Basílio (2012, p. 40): 

 

No momento de redemocratização, no Brasil, um quadro favorável para mudança 
nas estruturas governamentais era existente: diversos setores estavam insatisfeitos 
com a forma centralista e autoritária que predominava no modelo vigente. 
Acreditava-se que uma forte participação da sociedade civil contribuiria para 
algumas mudanças no cenário da política. 

 

As mudanças sociopolíticas do Brasil com experiências ousadas no que se refere à 

municipalização tiveram uma melhoria na capacidade associativa da sociedade civil segundo 

a visão de muitos pesquisadores que também consideraram como um avanço social. “Para a 

construção do espaço democratizado é preciso: a participação ativa dos cidadãos, uma 

cooperação social intensa e a integração das políticas urbanas” (SOARES; CACCIA-BAVA, 

1998, p. 56).  

Para que houvesse uma municipalização pensada em políticas locais no aspecto social, 

deveria se pensar de fato em políticas de curto prazo que permitissem ao menos amenizar as 

injustiças sociais, pobreza e desigualdades com propostas que articulam não só o poder local, 

mas toda conjuntura governamental e assim chegar próximo de atitudes democráticas e ações 

sociais de inclusão. Não basta desconcentrar e, sim, concentrar medidas viáveis de problemas 

reais, assim a descentralização na sua proposta originária seria um dos caminhos para a 

melhoria da qualidade educacional. 

Soares e Caccia-Bava (1998), na experiência pela observação dos municípios durante 

o processo de municipalização, ao citar a cidade de Recife, relatam que a participação não foi 

alcançada em sua plenitude, como vários municípios brasileiros. Aduzem que, pela 

formatação do conselho municipal de Recife, ele poderia ter ido longe, pois sua composição 

era rica em representatividade da sociedade civil, porém ficaram presos em reuniões 

semestrais validando somente prestações referentes a verbas recebidas, tornaram o espaço de 

debate em espaço de prestação de contas. Exatamente esse espaço que o Estado pretende 

fortalecer, ou seja, para meras formalidades. 

Conforme Soares e Caccia-Bava (1998), a municipalização em seu início foi 

identificada pelos autores que num país com tanta desigualdade social como o Brasil a 

descentralização deveria ser coordenada como exemplo da União Europeia, a qual valoriza a 

discussão com os atores locais. A democratização busca a união de ideias que não sejam 
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desconstituídas num cenário de fragmentação, desintegração, ou seja, ações que poderiam 

levar à interrupção da construção da nação brasileira 

Ao contrário da União Europeia, no Brasil, dentro do processo de globalização, o que 

se teve foi a desconcentração, em que as decisões são tomadas pelo sistema do governo 

federal e não pela sociedade e não pelo sistema municipal de ensino, ou seja, para não 

perderam de vista o controle. 

 As instâncias institucionalizadas como Conselho, na sua ideia original, foram 

pensadas para desenvolver o papel de articular os interesses econômicos com o 

desenvolvimento local, por isso há necessidade de reafirmar que a política vigente é a 

desconcentração. Por outro lado, contrariando o que realmente foi pensado pelo manifesto 

social sobre a descentralização, Souza (2013) enfatiza os ideais que a sociedade tinha sobre a 

descentralização, ou seja: 

 

A proposta descentralizante surgiu associada ao clamor dos movimentos sociais por 
democratização e participação nos processos decisórios da sociedade, vislumbrando 
a ampliação do campo de atuação dos estados e municípios como forma de obter 
ganhos, eficiência e efetividade, além da ampliação da fiscalização e do controle 
social dos cidadãos sobre as políticas públicas (SOUZA, 2013, p. 75). 
 

Pode-se perceber que o anseio da sociedade na época era ter uma maior participação, 

vozes para falar sobre o tipo de políticas sociais almejaram, incluindo aí a educação. 

Para tanto, Soares e Caccia-Bava (1998) afirmam que o quadro em que o país vivia era 

o de uma descentralização confusa, devido à omissão do Estado frente sua ausência ao pacto 

federativo em dar estrutura nesse processo, sendo que o que predominava era o jogo de troca 

de favores entre o poder central e a elite. Portanto, por não existir o meio termo da 

descentralização conclui-se de que não é descentralização confusa e sim a desconcentração, 

ou seja, a desconcentração que atende as políticas convenientes ao interesse do mercado. 

Nesse sentido Lima (2001, p. 7) defende a descentralização pautada na independência 

dos municípios na “implantação e implementação das políticas de descentralização, a qual o 

município passa a se responsabilizar pela oferta de serviços que o Estado se exime”. 

Segundo Cury (1996), a própria LDB reflete as ações esperadas pela municipalização 

em termos da flexibilidade do planejamento e da gestão administrativa e financeira que são 

repassados à escola e a forte centralização na avaliação, entendida como controle de 

resultados e fixação de padrões de desempenho. Com essa mudança na concepção da lei, o 

controle passa a não ser mais exercido na base através do currículo mínimo, da carga horária 

específica etc., mas na saída, mediante a avaliação.  
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Portanto, baseada nessa ponderação de Cury (1996), fica mais claro que a própria lei 

intrinsicamente remete a ideia de desconcentração, ou seja, na medida em que o governo 

central exerce o controle de resultados espera-se que os municípios seguem suas 

recomendações. 

Por meio da lei e das práticas ideológicas do Estado liberal os efeitos das reformas vão 

se naturalizando nos países em desenvolvimento, as desconcentrações, guias curriculares, 

educação à distância, assistencialismo no ensino, dentre outras medidas educacionais, vão se 

entremeando no dia-a-dia escolar. As orientações tendenciosas vão se universalizando como 

receitas, desconsiderando a história, a cultura e as condições econômicas de cada país. Dessa 

forma, os economistas estudam, pesquisam e apontam os rumos da educação nos moldes do 

capital (SOARES, 2000). 

Oliveira (2003), ao argumentar sobre a descentralização admite a desconcentração ao 

afirmar que: 

 

[...] descentralização pode ser entendida tanto como o processo de transferência de 
encargos quanto de poder. Dessa forma, a municipalização é, certamente, a 
transferência de encargos de uma esfera à outra, mas isso não significa, 
necessariamente, um processo de “democratização”, sentido com o qual é 
positivamente percebido pelo senso comum (OLIVEIRA, 2003, p. 177). 
 

Da mesma forma Souza (2002) e Oliveira (2003) expõem que o processo de 

municipalização sempre esteve ancorado por matrizes ideológicas das forças econômicas 

internacionais, como é o caso do Banco Mundial.  

O posicionamento de Oliveira (2007) chama a atenção para dizer que as reformas 

entre as décadas de 1980 e 1990 não foram homogêneas, mas tiveram manifestações distintas 

com as políticas internacionais. Acreditava-se que todos os mecanismos internacionais 

tivessem as mesmas políticas para todos, como uma cartilha, mas, ao contrário, cada país agiu 

de uma forma diferente, cada um com sua luta e movimentos sociais que caracterizaram sua 

estrutura local.  

Apesar da existência de muitas lutas e movimentos o pensamento católico 

historicamente constituído na educação deu alicerce para inculcar o dever da família com a 

educação. E na atual conjuntura nota-se que o marco histórico contribuiu para fortalecer o que 

se vê, pois iniciou com a responsabilização da família, depois com ideal de liberdade pautada 

no discurso de que o sujeito escolhe seu futuro. E hoje articula as ideias com a 

municipalização e privatização (SOUZA, 2002) 
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Ainda segundo Souza (2002), nas últimas décadas do século XX, os investimentos na 

educação tiveram como propósito a educação como capital técnico por corresponder aos 

ideais econômicos e necessitar de novos modelos de gestão. Modelos estes idealizados por 

intelectuais teóricos do capitalismo contemporâneo, ligados ao Banco Mundial (BM), o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Internacional do Desenvolvimento (BIRD). 

A globalização como instrumento de expansão do capitalismo colocou principalmente 

os países em desenvolvimento submissos às suas práticas, por meio das reformas de 1980 e 

1990 e das políticas econômicas impostas pelos organismos internacionais as quais exigiam 

que tais países seguissem os mesmos padrões de produtividade dos países ricos. 

Torres (2000) esclarece o funcionamento e a influência do Banco Mundial nas 

políticas educacionais. No final de 1980 já se pensava em estratégias para a próxima década, 

pois um dos problemas identificados pelo BM era a despesa pública com a educação que não 

avançava. Portanto, era preciso estabelecer políticas educacionais que acelerassem tal 

processo, então a gestão centralizada no governo federal não impulsionava a engrenagem do 

processo educativo e poucos resultados eram notados. Assim, surgiu a desconcentração para 

que os municípios sintam a pressão e comecem a produzir e melhorar o quadro educacional. 

Observa-se que a nossa cultura educacional baseia-se nas políticas internacionais mediadas 

pelo BM, a qual atende as expectativas mercantis. 

Nesse contexto, é bom apresentar a concepção do BM sobre qualidade de educação 

nas palavras de Torres (2000). Para este organismo internacional a presença de determinados 

insumos são necessários parar resultar em ensino efetivo como: bibliotecas, tempo de 

instrução, tarefas de casa, livro didático, conhecimento do professor, experiência do professor, 

laboratório, salário do professor, tamanho da classe. Contudo, o posicionamento do BM é 

contraditório, pois ao mesmo tempo em que reconhece esses fatores desestimula o 

investimento dos três últimos e aponta como prioridade o aumento do tempo de instrução, 

livros didáticos, melhoria do conhecimento do professor. 

Assim, desde a década de 1990 as políticas já norteavam o aumento do tempo em sala 

de aula, para que se aumente a produção de mão de obra, pelo fato de os pais passarem mais 

tempo no trabalho e, ainda, para que os alunos aprendessem com eficácia as regras do 

mercado de trabalho. Os livros didáticos são manuais do ditame do sistema; o conhecimento 

do professor nessa expectativa funciona como reprodutor do aparelho estatal e econômico. 

Portanto, todos esses fatores incentivam a desconcentração e não descentralização para não 

perder o controle e o baixo custo. Os municípios, sob essa ótica, devem permanecer seguindo 

algumas definições pelo poder central que são a fixação de padrão, facilitação de insumos, 
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facilitação do rendimento escolar, adoção de estratégias e monitoria de rendimento (TORRES, 

2000). 

No entendimento de Marques (2011), a descentralização resultou na frustação da 

sociedade, pois o Estado apenas desconcentrou seus serviços: 

 

O Estado brasileiro investiu no processo de descentralização como mecanismo 
ensejador da autonomia pedagógica, administrativa e financeira das instituições 
educacionais, no entanto, se materializou de forma pouco adequada, como se fosse 
uma tênue luz em meio à escuridão. O bem da verdade, o Estado desconcentrou seus 
serviços. Em contrapartida, sob sua tutela detém o poder e as decisões políticas 
(MARQUES, 2011, p. 48). 
 

Nesse mesmo raciocínio, Marques (2011) reafirma a crença do Estado na dinamização 

do processo de municipalização por meio da criação da União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (UNDIME) em outubro de 1986, composta pelos secretários 

municipais de educação, com a finalidade de ampliar o espaço de participação dos municípios 

brasileiros. 

Todos esses fatores só confirmam a descentralização chamada de desconcentração por 

Lima (2001), pois descentralização prevê condições de autonomia financeira, administrativa e 

pedagógica, ao contrário do que está posto. 

A educação é o instrumento utilizado pelas forças econômicas, e o que vem definindo 

qualidade até os dias atuais são os fatores apontados pelos autores Carnoy e Castro (1999), ao 

relatar as experiências das reformas na educação na América Latina com a fixação de padrões, 

rendimento escolar, estratégias, desempenho escolar, como foi apresentado capítulo I. 

Conforme já dito, Nogueira (1997) insiste em lembrar que a desconcentração não 

pressupõe a participação da sociedade e muito menos são termos complementares. Dentro do 

contexto já debatido, a participação em muitos casos é utilizada como mecanismo do governo 

para o alcance de recursos financeiros e, assim, desvirtuar o essência do princípio 

participativo “a voz do povo” na gestão pública. 

Por isso, é necessário entender que a desconcentração e a municipalização no Brasil 

foram processos muito complexos em termos de efetividade das políticas e não se deve 

enxergá-lo como um fato isolado dos interesses econômicos. Esses fatores fizeram com que a 

sociedade passasse a ser corresponsável pelo papel do Estado e ainda assumisse a 

preocupações como questão de gênero, etnia, idade, mediante a desreponsabilização do 

governo (MARCELINO, 2013). 
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Portanto, dentro desse contexto de municipalização que se originou os diversos 

conselhos nos níveis federal, estadual e municipal, firmando a desconcentração proporcionada 

pelo Estado contrariando os anseios sociais que esperavam a descentralização. Dessa forma, 

os processos políticos e sociais são complexos e contraditórios que devem permear a atuação 

dos conselhos municipais de educação na tentativa de praticar a democracia. 

 

2.3 O Conselho Municipal de Educação no Brasil 

 

É preciso voltar na história para uma melhor compreensão da origem dos CME no 

Brasil, sendo necessário, no decurso do texto, retomar sobre o sistema de ensino e a 

municipalização por estes serem imbricados nesse processo. São muitos elementos políticos e 

sociais que contribuíram de forma negativa e positiva para a construção do CME no Brasil. 

Devido à complexidade desse processo foi preciso dividir em tópicos por questões 

didáticas e melhor compreensão textual. 

 

2.3.1 O processo histórico da legislação brasileira  

 

Para iniciar o diálogo, cita-se o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, do 

início da década de 1930, o que, segundo Bordignon (2009), denunciou a omissão do Estado e 

a luta pela implantação de um sistema de ensino no Brasil pelos idealistas. 

Para o entendimento do movimento do Manifesto dos Pioneiros é necessário trazer o 

entendimento de Shiroma, Moraes e Evangelista (2002), que, segundo ela, representou o 

marco das mudanças políticas e econômicas que foram impulsionadas pelas necessidades 

internas e pela crise internacional que permeava a educação. O monopólio do Estado com a 

educação foi objeto de luta tanto da igreja católica quanto dos liberais igualitaristas e elitistas, 

pois ambos lutavam por liberdade na educação, mas cada qual  defendia os próprios 

interesses, como toda disputa de poder. A “IV Conferência Nacional de Educação”, foi 

lançado “O Manifesto da Educação Nova” em 1932, que trazia princípios e uma proposta até 

então moderna para equalizar a educação, o qual ficou um longo período sem aplicabilidade 

sendo aplicado durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.  

Os dois lados tinham propostas em disputa. De um lado a igreja católica, que defendia 

em seu discurso que a educação deveria ser de sua exclusiva competência por formar com 

conhecimentos e para um bom cidadão; de outro lado, os liberais propunham um modelo de 

política educacional exigindo a responsabilidade estatal, ou seja, uma liberdade fiscalizada 
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com compromisso do Estado. Termos em que um único conceito respeitasse as características 

regionais de todas as fronteiras do Estado brasileiro, exigindo assim uma postura de um 

Estado para os brasileiros, vencendo a proposta católica, que não se encaixava no pensamento 

daquele novo tempo. 

 Esse movimento, apesar de contemporâneo, deixou claro que a luta era contra a 

Escola Tradicional e não contra o Estado Burguês, apresentando então o modelo da Escola 

Nova, pautado nos moldes liberais. Com a decisão do Estado ao ceder ao pensamento da 

Escola Nova, afastando a igreja do monopólio educacional, em 1934 houve a instituição do 

PNE, com pensamento liberal de modernização do Estado.  

Como a redemocratização, ocorrida na metade da década de 1980, e ao longo dos anos 

de 1990 foram aplicadas as práticas de desconcentração com o nome de descentralização. O 

que não se pode perder de vista é que todas as mudanças foram recomendações dos fóruns 

mundiais e regionais exigidas pelas forças econômicas como, por exemplo, a Declaração de 

Jomtien na Tailândia, documento elaborado na Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos, realizada na cidade de Jomtien, na Tailândia, em 1990, também conhecida como 

Conferência de Jomtien. Na visão neoliberal, a Declaração fornecia definições e novas 

abordagens sobre as necessidades básicas de aprendizagem, tendo em vista estabelecer 

compromissos mundiais para garantir a todas as pessoas os conhecimentos básicos.  

Segundo Bordignon (2009), a concepção dos Pioneiros no Manifesto da Educação era 

que a municipalização significasse muito mais do que mera transferência de responsabilidades 

e sim autonomia dos entes federados e o exercício da cidadania pela participação.  Entretanto, 

para Saviani (2001), os ideais do Manifesto dos Pioneiros, embasados numa estrutura liberal 

trazida por um grupo privilegiado com estudo no exterior posteriormente resultariam no 

fracionamento das responsabilidades do Estado, até a fração que corresponde o município, 

restando clara a intenção da desconcentração.  

Apesar de o Manifesto dos Pioneiros da Educação apresentar um pensamento 

progressista para a época e também sugerir uma equalização do ensino, não deixou de 

demonstrar o interesse econômico aliado à prática liberal. Dessa forma, não poderia esperar 

uma organização de ensino voltada para os anseios da classe trabalhadora, já que os 

percursores das regras não pertenciam a essa classe de proletários.   

O projeto que sustentava a desconcentração e preconizava a responsabilidade dos 

entes federados fundava-se em bases e diretrizes nacionais e sua organização consistia em três 

aspectos: sistemas de ensino, planos e conselho de educação. Muitas discussões permearam o 
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Conselho Nacional de Educação na década de 1930 e já apontavam caminhos de resultados 

constatados no presente como o da municipalização. 

Diante disso, é preciso analisar de modo sucinto, pautada nas palavras de Saviani 

(2001), as legislações que antecederam a criação dos conselhos municipais de educação no 

Brasil. Assim, afirma-se que a Constituição Federal de 1934, numa formatação sistêmica foi 

elaborada e estabelecida. Os sistemas educacionais previstos correspondiam a três esferas do 

Poder: Federal, do Distrito Federal e Estadual. Este pensamento esteve ausente na 

constituição outorgada de 1937, com o início do Estado Novo de Getúlio Vargas, e incertezas 

na Europa com os conflitos que antecediam a Segunda Guerra Mundial. Em 1946 a 

Constituição Federal promulgada trouxe a lei que disciplinava a educação do país com 

estabelecimento de competências e incumbências de cada um dos sistemas.  

Diante desse quadro foi encaminhado ao Congresso Nacional o projeto da primeira Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) no país, o primeiro projeto de lei foi encaminhado 

pelo poder executivo ao legislativo em 1948, foram necessários treze anos de debates até o 

texto final e por não corresponder aos interesses do grupo dominante, sendo sancionada 

somente em 1961. Denominada como a Lei 4024/1961, suas disposições vigoraram até 

receber uma nova versão em 1971, que alterou a formatação do ensino, e esta foi considerada 

obsoleta com o advindo da Constituição de 1988. Porém, os debates para a modernização das 

políticas educacionais  vieram com um conjunto de leis que reformaram a Lei 4.024/61 como 

a Lei 5.540/68, a Lei 5692/71 e a Lei 7.044/82, incluídas na nova LDB de 1996,  como por 

exemplo a inclusão da educação infantil (creches e pré-escolas) como primeira etapa 

da educação básica.  

Durante as décadas de 1980 e 1990, o clamor social foi em relação às políticas 

vigentes e os desejos eram que se superassem os baixos índices de escolaridade, fracasso 

escolar, insuficiência de recursos educacionais, condições precárias de trabalho de 

professores, práticas autoritárias de imposição sobre a estrutura pedagógica, dentre outros 

fatores negativos. A partir dessa situação os movimentos em prol da educação começaram a 

surgir, como: o dos professores, apoiados por grupos políticos, intelectuais, comunidades 

eclesiais, movimentos estudantis e o Fórum Social em Defesa da Escola Pública, numa soma 

de esforços que buscou um modelo de escola autônoma e democrática (SILVA; TORRES, 

2008). 

Grandes movimentos sociais como o das “Diretas Já” ocorreram nesse intervalo entre 

1970 e 1980, pois a sociedade encontrava-se totalmente descontente e mobilizada a enfrentar 

as políticas vigentes e reivindicar direitos sociais, econômicos e políticos.  
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Com a retirada do governo militar, era urgente a necessidade de uma nova 

Constituição Federal, promulgada em 1988, resultando em um modelo de cidadania social, 

política e coletiva, conhecida como Constituição Cidadã.  Assim prevê o artigo 1º, parágrafo 

único: “todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos da Constituição” (BRASIL, 1988). 

Entretanto, nos de 1990, aproveitando a efervescência dos movimentos sociais desse 

período, os preceitos neoliberais vêm com todo ânimo para crescer dentro desse processo para 

mistificar a participação social como sendo uma prática de democracia popular. A 

empolgação da época em si mesmo não foi capaz de romper as práticas de governo autoritário 

com políticas clientelistas e patrimonialistas, pois a democracia neoliberal praticada continuou 

com a intenção de utilizar mecanismos oriundos de clamor social para introduzir um novo 

perfil, para formar o cidadão produtivo e eficiente ao modo econômico, entretanto, para 

minimizar o fervor das reinvindicações da sociedade denominou-se de Constituição Cidadã  

 

[...]  para atender a concepção da democracia neoliberal foi pensado num “cidadão” 
e uma Sociedade Civil” que apenas legitimam ações do Estado; participam, mas não 
para discutir ou para discordar, mas para valorizar a ótica de equilíbrio e não de 
mudança, “o que torna a participação um instrumento que visa à eficiência e à 
eficácia da gestão do Estado, esvaziando-se de seu conteúdo político” (FERREIRA, 
2006, p. 2, grifo do autor). 

 

Assim, nos de 1990, inicia-se uma década com o discurso das políticas públicas 

voltadas para democracia, como afirma Marques (2011, p. 30, grifo do autor): 

 

Assim podemos afirmar que a promulgação da Constituição Federal brasileira de 
1988 abriu espaço para maior participação da população no interior dos órgãos 
gestores, construindo um novo modelo de administração baseado não apenas no 
desenvolvimento de atividades meramente administrativas, mas indicando a 
participação de membros da sociedade civil. Sendo reflexos positivos para toda 
sociedade. 
 

Na visão de Coutinho (2002), o que impera dessa gestão democrática prevista na Carta 

Magna é versão minimalista do Estado, que discursa sobre autonomia, democracia sem 

assegurar a mínima estrutura organizacional, financeira do ensino, deixando cada ente 

federado resolver seus problemas locais e, claro, ditando os limites de atuação de cada um.   

Com toda sociedade em busca de mudanças na estrutura econômica e social do país, a 

Constituição Federal de 1988 entra em vigor suscitando mudanças na legislação educacional e 

adequando a realidade do momento no país considerando as transformações ocorridas em 

1980, período de muitos conflitos e tensões. Mesmo com a previsão constitucional, alguns 
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dispositivos só foram colocados em prática em 1996 pela lei promulgação da lei 9.394/1996, a 

qual intensifica a aplicação dos sistemas como forma de organização do ensino. Atribui 

autonomia aos municípios com o regime de colaboração nas três esferas: sistema de ensino 

federal, sistema de ensino estadual e sistema de ensino municipal. 

Na sequência, a lei de número 9.494/1996, lei de Diretrizes e Bases da Educação que 

foi um ponto histórico importante e fortemente marcado pela continuidade da 

redemocratização do ensino que sedimentou a educação como um direito humano.  

Assim diz o Art. 9º da lei 9.494/1996: “A União incumbir-se-á de: § 1º Na estrutura 

educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de 

supervisão e atividade permanente, criado por lei” (BRASIL, 1996).  

Portanto, a lei em seu texto não possui previsões próprias para a criação de cada 

sistema, o que se sugere a interpretar que cada sistema deveria ter um órgão normatizar, 

resultando em diferentes configurações e constituições de CME.  

 

2.3.2 Sistema de ensino e a municipalização 

 

A partir de um novo ideário, no decorrer dos anos de 1980, começava a movimentação 

de processos de democratização da política nacional e a discussão da perspectiva 

emancipatória, a qual vai refletir na Constituição de 1988 com a incorporação da gestão 

democrática. Nesse momento aparecem os sistemas municipais de ensino. E como a criação 

de sistemas sugere autonomia, os Conselhos Municipais de Educação aparecem nesse ideário, 

ou seja, da constituição da gestão democrática por meio da participação social nas decisões 

locais. 

Na visão de Teixeira (2004), após a Constituição Federal de 1988 as políticas tomaram 

um novo rumo, com princípios democráticos e de garantia de padrão de qualidade firmados 

no (art. 206, inc. VI e VII). Previsão essa que fortaleceu a constituição de conselho e a 

concepção de órgãos colegiados: 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;  
VII - garantia de padrão de qualidade; [...]  
(BRASIL, 1988, grifo nosso) 
 

Desse modo, a gestão democrática do ensino público, conforme previsão legal, deu 

uma alavancada na constituição dos conselhos no Brasil, devido ao fato de que, ao lançar 
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proposta de ações democráticas, paralelamente a participação social foi incluída nesse 

processo. Mesmo tendo como ponto de partida as influências dos ideais neoliberais, não 

deixou de representar uma conquista na política pública educacional. De fato as 

determinações legais favoreceram a ampliação dos CME no país. Quanto à garantia de padrão 

de qualidade o constituinte elabora a previsão dizendo ser para o povo, mas esse padrão vem 

atendendo as recomendações das forças internacionais da economia. Padrão nos moldes 

econômicos que não condizem com a formação humana. 

Logo adiante, a educação aparece como um direito público subjetivo o acesso do 

ensino público obrigatório e gratuito no (art. 208, VII, § 1º) na Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:  
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 
idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 
acesso na idade própria; [...]    
§ 1o O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.  
[...] (BRASIL,1988)  
 

A discussão que se propõe é a de que o parágrafo primeiro do artigo 208 da 

Constituição Federal de 1988 apresenta um entendimento equivocado, no mínimo um 

paradoxo, em estabelecer que o ensino é um direito, mas também uma obrigação: um direito 

público “subjetivo” obrigatório.  

O ensino é obrigatório e gratuito e que se torna um direito subjetivo quando o sujeito 

tem que cobrar do Estado uma obrigação de ordem fundamental. Esse fator faz com que 

milhares de brasileiros fiquem sem oportunidade de estudar, pois como direito objetivo não 

deveria franquear vagas e ou qualquer condição de acesso, simplesmente deveria dispor a 

existência dessas vagas. 

No entendimento jurídico: 

 

Direito Subjetivo é a possibilidade que a norma dá de um indivíduo exercer 
determinada conduta descrita na lei. É a lei que, aplicada ao caso concreto, autoriza 
a conduta de uma parte. Exemplo: se uma pessoa te deve um valor em dinheiro, a lei 
te concede o direito de cobrar a dívida por meio de um processo judicial de 
execução. (DUARTE, 2004, p. 113). 
 

Após essa breve reflexão, ressalta-se que a descentralização administrativa do ensino 

foi um marco real na propulsão dos Conselhos tendo este um importante papel no 

recebimento de recursos para os municípios. Mais uma vez utiliza-se da norma jurídica para 
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seduzir a sociedade com seu discurso apresentando a autonomia funcional do município, mas 

retendo para si o poder de decisão. Conforme ainda se lê, na CF de 1988: 

 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão 
em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 
§ 1o A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 
instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 
redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 
educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e 
financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
§ 2o Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação 
infantil (BRASIL, 1998, grifo nosso) 
 

Este artigo expressa o interesse precípuo do Estado em manter a ordem social baseado 

nas diretrizes neoliberais que é de dar a sensação a sociedade viver em democracia, com a 

municipalização na proposta da gestão democrática e o incentivo da criação do Conselho. 

Destarte, o que ocorreu, nas palavras de Souza e Vasconcelos (2006), foi a transferência de 

processos administrativos e não decisórios. 

 

Dessa forma, os sistemas municipais de ensino deveriam constituir-se como 
organizações independentes e autônomas, cujas regulamentações e normas seriam 
previstas por seus próprios órgãos normativos, os Conselhos de educação, que 
considerariam, entretanto, em suas deliberações, o disposto na LDBEN, no Plano 
Nacional de Educação (PNE) e nas Diretrizes Nacionais emanadas do Conselho 
Nacional de Educação (CNE). Isto é, a autonomia anunciada a Estados e Municípios 
poderia tornar-se realidade, desde que não descumprisse a lei e as normas 
estabelecidas em âmbito federal (SOUZA; VASCONCELOS, 2006, p. 36). 
 

Portanto, a institucionalização dos conselhos foi reivindicada pela sociedade civil ao 

longo das décadas e sua efetivação, na maioria dos municípios, se deu por meio da 

municipalização. A década de 1980 representa a luta dos conselhos populares que tinham 

como bandeira a participação social nas políticas de estado. Foi marcada com o campo de 

debate por duas situações: a primeira, do governo que não queria perder força e teve que 

aceitar a ideia da democracia participativa; e a outra como estratégia de organização de um 

poder popular autônomo oriunda de movimentos sociais e de luta.  

Lima (2010) também enfatiza que, na década de 1990 os documentos oficiais 

apontavam para outros elementos de 1980 destacando categorias diferentes como a 

descentralização, a autonomia e a participação. Porém ressalta que houve uma redução da 

amplitude de participação quando se coloca restrição de participação na construção da 

proposta pedagógica e a criação de colegiados o padrão de voluntarismo na participação passa 

a ser uma relação intraescolar. O autor traz, ainda, as contradições existentes na gestão 
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democrática, visto que a participação assume diferentes concepções, pois dentro de uma 

democracia burguesa essas práticas direcionadas do Estado são ações democráticas, 

diferentemente da visão progressista que afirma ações democráticas nos princípios de 

autonomia de gestão pedagógica, administrativa e financeira. 

Para Almeida e Andrade (2011), o surgimento dos conselhos teve origem a partir da 

necessidade da população de assumir papéis importantes junto ao governo, pois foram objeto 

de luta tanto dos setores de esquerda quanto do grupo de oposição ao regime militar e assim 

resultaram em diversos movimentos como: 

 

Organismos do movimento popular atuando com as parcelas de poder junto ao 
executivo (tendo a possibilidade de decidir sobre determinadas questões de 
governo); organismos superiores de luta e organização popular, gerando situações de 
duplo poder; organismos de administração municipal criados pelo governo para 
incorporar o movimento popular ao governo, no sentido de assumirem tarefas de 
aconselhamento, deliberação e/ou execução (ALMEIDA; ANDRADE, 2011, p. 
122). 
 

As reformas no âmbito jurídico demonstram que o objetivo foi inserir nos municípios 

mudanças e ampliações na gestão de sistemas e das escolas. “Temas fundamentais de 

redefinição dos encaminhamentos de Políticas e o papel dos Conselhos de Educação neste 

processo pode redefinir os rumos políticos e educacionais dos respectivos Sistemas de 

Ensino” (PEREIRA, 2014, p. 5). 

Vale ressaltar que a CF de 1988 possibilitou aos municípios criarem seus próprios 

sistemas de ensino e automaticamente propiciaram a criação dos CMEs com previsão de 

autonomia na formulação de políticas educacionais em especial para a Educação Infantil e o 

Ensino Fundamental. Nesse contexto, Cury (2016) afirma que além da norma deveria ter 

oferecido uma formação política para os municípios organizarem seus sistemas, não bastando 

apenas à previsão legal.  Porque do modo que ocorreu não atende a finalidade social somente 

o cumprimento de metas impostos pelas forças econômicas, não pelas necessidades sociais. 

É importante ressaltar que, mesmo tendo a previsão na CF de 1988 sobre o “sistema de 

ensino” de forma mais clara, ele aparece na LDB (Lei n. 9.394/1996). Essa política de 

autonomia trouxe aos municípios alguns desafios como: instituições municipais de ensino na 

forma da lei, participação no Regime de Colaboração, de forma solidária, junto aos Estados e 

à União; constituição ou reorganização de seus Conselhos de Educação e elaboração dos 

Planos Municipais de Educação (PME) (SAVIANI, 1999)  
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Entretanto, na visão de Lombardi (2017), o sistema de ensino existente não passa de 

uma organização de conteúdos direcionados a todas as escolas públicas e que, na lógica do 

capital, isso por si só equaliza o ensino. 

A partir da interpretação de Cury (2001), além dos princípios, deveres e 

financiamentos, a CF de 1988 garante a autonomia aos estados, municípios e Distrito Federal, 

obedecendo a suas competências, dispondo sobre sua respectiva organização administrativa 

conforme a forma que foram constituídos. Por sua vez, a educação com a existência de 

secretarias e conselhos de educação conta com os órgãos executivos e normativos. No caso da 

educação costuma ser diferente quanto à função do órgão de caráter executivo e normativo 

dos tribunais e dos Conselhos na fiscalização, pois os dois cumprem o que a lei determina, de 

acordo com a matéria e atribuições.  

Já os Conselhos de Educação além de fiscalizar, ainda possuem o papel de mediar 

demandas educacionais da população junto ao Poder Executivo, participando conjuntamente 

na construção do PME.  Então, é um órgão colegiado de caráter normativo, deliberativo e 

consultivo, que interpreta e atua seguindo também suas competências e atribuições, propondo 

sugestões de aperfeiçoamento nos respectivos sistemas de ensino.  

Para Bordignon (2009), dentro do contexto do sistema municipal de educação, o papel 

do Conselho frente à redemocratização do país representa a continuidade das políticas 

educacionais do projeto nacional de educação, em razão da transitoriedade dos governos, 

sendo responsáveis pela implementação e garantidor dessas políticas. 

Assim, com o poder deliberativo e em especial normativo, limita-se a arbitrariedade de 

muitos dirigentes e ainda fortalece-se a mediação entre Governo e a sociedade, por isso sua 

importância na instituição dos sistemas de educação municipal. 

 

2.3.3 O CME e o aspecto histórico cultural 

 

O CME no Brasil carrega toda uma história em que seu contexto está intrinsicamente 

ligado à legislação do país e a interesses da economia mundial, por meio de práticas 

desenvolvimentistas locais, por isso a complexidade em entender toda sua configuração. 

Diante disso, é necessário trazer alguns elementos do Conselho Nacional de Educação devido 

ao fato de, na forma estrutural, muitos se embasaram para constituir o Conselho Municipal de 

Educação. 

De modo sucinto, Teixeira (2004) traz um resumo histórico sobre o surgimento do 

Conselho a nível nacional. Ele destaca que antes mesmo à CF de 1988 existiram conselhos, 
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cita no caso o Conselho Nacional do Ensino, com a Reforma Rocha Vaz que também foi 

responsável pela criação do Departamento de Educação no Ministério da Justiça e Negócios 

Interiores, criado em 1925, por meio do Decreto n. 16.782/1925.   

Com o mesmo enfoque nesse decreto faz menção a dois conselhos anteriores que são o 

Conselho Superior de Instrução Público criado, e do Conselho Superior de Ensino, instituído 

pela Reforma Rivadavia Correia, em 1891. O Conselho com o nome CNE (Conselho 

Nacional de Educação) foi recriado em 1931, posterior à criação do Ministério de Educação e 

Saúde Pública, regulamentado em 1936. Tanto o Conselho de 1925 quanto o de 1931 

possuíam o caráter administrativo (TEIXEIRA, 2004). 

Com o seu caráter meramente administrativo o Conselho Nacional de Educação, em 

1931 que pela primeira vez fala do conselho em seu caráter consultivo e de natureza técnica.  

Diz o Decreto 19.850/1931: 

 

Artigo 4ª- O conselho Nacional de Educação não terá atribuições de ordem 
administrativa, mas opinará em última instância sobre assuntos técnicos e didáticos e 
emitirá parecer sobre as questões administrativas correlatadas, atendidos os 
dispositivos dos estatutos das universidades e dos regulamentos dos institutos 
singulares de ensino superior (BRASIL, 1931) 

 

Posteriormente, entre as décadas de 1930 a 1960, inspirados na tendência 

escolanovista pelo Manisfesto dos Pioneiros e presente na constituinte de 1934, o caráter 

normativo do CNE é apresentado ganhando importante papel para organizar a estrutura de 

ensino do país. Conforme Teixeira (2004), esse movimentos evidenciam o caráter de órgão 

auxiliar do poder executivo como função fiscalizadora. 

Com advento da Lei n. 4.024/1961 que instituiu os sistemas federal e estadual de 

ensino e criou o Conselho Federal de Educação – CFE trouxe em seu texto pela primeira vez a 

função deliberativa do conselho e a participação social, apesar da denominação nova de 

deliberação teve conservado o caráter técnico e deliberativo. (TEIXEIRA, 2004) 

Embora seja um avanço naquela época, o governo conservou o privilégio de indicação 

da maioria dos membros no CNE de forma escusa, ou seja, a cultura paternalista das 

participações assombrava o processo democrático. Apesar disso, muito se aproveitou do 

modelo organizacional do CNE para implantação do CME que vigora até hoje. 

A partir da década de 1980 houve uma intensificação na formatação do CME, para que 

houvesse a participação da sociedade civil. Enfatizando ainda o contexto histórico, Teixeira 

afirma: 
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As lutas pela democratização da sociedade brasileira trouxeram, na  década de 1980, 
propostas de participação da sociedade civil em diferentes instâncias da 
administração pública e inspiram a constituição de conselhos municipais de 
educação no espaço abeto pela legislação federal, apontando tais conselhos como 
locus de discussão e de participação nas questões de educação (TEIXEIRA, 2004, p. 
697). 
 

Lima (2001) faz referência à década de 1980 quando discorre sobre a  implantação de 

Conselhos Populares que representavam os movimentos sociais e logo após, já na década de 

noventa, surgiu a política de implantação dos Conselhos Institucionalizados com  propósito de 

atender aos anseios sociais e servir de instrumentos de  controle e fiscalização. Essa política 

de institucionalização de colegiados tinha como finalidade atender ao requisito legal para 

acontecer em tese descentralização do ensino.  

Importante lembrar que Teixeira (2004) relata que, embora muitos municípios 

vincularam o CME à implantação do sistema municipal de educação, existem vários 

municípios brasileiros que já contavam com o CME desde 1980 e que a municipalização veio 

a dar uma propulsão nesse aspecto. 

Conforme Bordignon (2009) afirma, o CME inicialmente foi criado por decreto, após 

as reformas educacionais passarem a ganhar status constitucionais. Esse fator influenciou em 

suas mudanças inclusive na natureza do conselho.  

Os Conselhos institucionalizados sugiram na década de 1990 e foram considerados um 

progresso democrático e a construção de um espaço de interlocução permanente entre a 

sociedade política e a sociedade civil organizada (GOHN, 2008) 

Oriundos de uma conduta inspirada numa concepção de empresa nas políticas de 

mercado, o CME ficou muito tempo exercendo seu papel com essa natureza, ou seja, 

assessorando o governo e em nome dele exercendo suas funções. Para exercer suas funções a 

composição dos membros era feita por funcionários públicos com cargos de chefia e diretores 

de estabelecimentos de ensino. Logo depois, surgiu o critério de escolha pelo notório saber o 

que significava homens bons, com liderança política e influência política, econômica e militar 

(BORDIGNON, 2009) 

O notório saber foi historicamente concebido na composição do conselho e como 

nossa história se fez com base na divisão de classe, significa dizer que esse critério é 

segregador, uma vez que esse notório saber não é comum a todos num país em que as 

desigualdades sociais são preponderantes. 

Na medida em que a sociedade vai se movimentando as demandas sociais vão também 

se modificando, entretanto, o governo é rápido em se prevenir e atuar como protagonista nas 
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mudanças, de modo que a mudança não mude o que está posto. Dessa forma, os conselhos 

nascidos sob a égide da CF de 1988 assumem uma nova natureza: órgão de Estado, que nas 

palavras de Bordignon (2009) significa a representação e a expressão da vontade nacional, 

formulando estrategicamente as políticas educacionais, rompendo a cultura paternalista que o 

Estado impôs sobre o CME por muitos anos. 

Alves (2011), ao discorrer sobre o histórico do CME no Brasil, ressalta que a 

mobilização social resultou em muitos casos da instituição do CME por meio da organização 

social local, sendo a participação fortalecida. Porém, em outros casos o poder executivo se 

apropriou do ônus do clientelismo, paternalismo presente na gestão pública para 

institucionalização governamental do CME desconstituindo seu real objetivo. 

Sem desconsiderar as palavras de Bordignon (2009), apesar de que o CME foi 

expressamente reconhecido como órgão de Estado, a influência histórica é tão forte que 

muitos conselhos ainda atuam na velha ordem considerando-o como órgão de governo e não 

como órgão de Estado. Segundo Castanho (1996), a partir do momento em que se constitui, a 

história social do homem tem uma mediação que o acompanhará em todos os momentos: o da 

palavra, e se quiser alargar o conceito, a da cultura. 

 No Brasil atualmente existem vários tipos de conselhos devido às mudanças políticas 

do país, que optou pela ideia de gestão democrática, uma estratégia privilegiada da 

democratização das ações do Estado. Em se tratando do CME, sua identidade funcional 

dependerá muito das condições locais em que se encontram, podendo ter um perfil 

progressista ou elitista (BORDIGNON, 2009). 

Os CMEs nasceram da ideia de um processo a princípio de descentralização das 

políticas educativas, porém são resultados da desconcentração, efetivado pelo Estado 

centralizador e que ora a realidade apresenta as contradições que tal processo ocasionou por 

falta de estrutura mínima nos respectivos sistemas de ensino. Mesmo assim, representa a luta 

histórica dos movimentos sociais na participação dos nos processos decisórios.  

Diante da necessidade de se elaborar um novo Plano Nacional de Educação (2014-

2024) e seu desdobramento nos planos estaduais e municipais, em 2008, na Conferência 

Nacional de Educação (CONAE), as discussões tomaram corpo, mediante a mobilização dos 

seguimentos educacionais e da sociedade civil.  

Nesse contexto, os Conselhos Municipais de Educação tiveram um papel fundamental, 

considerando sua proposta colegiada e democrática, pois além de suas funções normativa, 

deliberativa e fiscalizadora, também assumem o caráter propositivo e mobilizador. 
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Referenciando Bordignon (2009, p. 69)  e visão otimista sobre seu ideal sobre 

conselho: “O novo contexto de gestão democrática da educação exige  a diversidade de 

saberes e da pluralidade das vozes sociais. Um conselho somente cumprirá seu papel se 

expressar as aspirações da sociedade na sua totalidade.” 

As políticas sugeridas nas reformas com cunho neoliberais interferiram na forma 

organizacional do CME no Brasil, pois a sua gênese é precipuamente democrática e o que a 

faz mudar é o contexto que se dá essa democracia, ou seja, uma democracia num viés 

neoliberal.  

A síntese do contraditório social seria, então, o Conselho romper com velhos 

paradigmas e se contrapor nos momentos em que decisões governamentais ferem o direito da 

coletividade, dando vozes à sociedade na tentativa de traduzir seus anseios. Portanto, 

compreender a trajetória histórica da construção CME auxilia a compreensão de muitos 

pontos conflitantes na interpretação da atuação do colegiado, porque os interesses de grupos 

dominantes sempre estiveram presentes em todas as ações das políticas públicas educacionais, 

em todos os governos. Então não poderia ser diferente na própria constituição dos CMEs ao 

longo de duas décadas. 
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CAPÍTULO III - O CONSELHO MUNICIPAL DE RIO VERDE E SUA 

PERSPECTIVA SOBRE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe uma perspectiva de mudança a fim de repensar 

as políticas públicas de cunho social, por intermédio de mecanismos participativos em 

conjunto com os cidadãos e organizações sociais. Dentro de uma lógica gerencial de gestão, é 

preciso esclarecer que essa participação na aparência apresenta democracia popular, mas que 

na verdade é a democracia neoliberal em vigor. Essa aparente democracia leva a população a 

ter o sentimento de inclusão social nas ações do Estado, mas na verdade em poucos espaços 

isso acontece e o espaço do conselho pode apontar para uma participação democrática. Em 

virtude disso, é importante conhecer e analisar a perspectiva de qualidade da educação do 

Conselho Municipal de Educação de Rio Verde (COMERV). 

Neste capítulo serão apresentados os caminhos da pesquisa e análise documental feitos 

junto aos arquivos do COMERV. Para isso, no primeiro momento se apresentará o município 

dentro do contexto social e político. Nesse sentido será exposto um breve contexto de sua 

história econômica e social para a compreensão da cultura local.  Posteriormente se 

apresentará e se analisará o COMERV desde a sua criação, estrutura e funcionamento, 

apontando para suas funções, que se dividem em normativas, fiscalizadora e deliberativa. Por 

fim, mediante a qualidade da educação, objeto desse estudo, analisar-se-á as categorias 

autonomia e participação do conselho, pois isso refletirá diretamente nas leis e decretos 

emitidos pelo conselho para a qualidade da educação. 

A organização estrutural do capítulo se baseia na análise documental apoiando-se em 

atas, resoluções e normativas do COMERV entre os anos de 1997 a 2016, dando  publicidade 

para a sociedade em geral como é a dinâmica da sua atuação e suas definições sobre a 

qualidade da educação de Rio Verde.  

 

3.1 O caminho da pesquisa 

 

Partiu-se inicialmente da visita ao presidente do COMERV para se obter a autorização 

da análise documental. Ele se prontificou a disponibilizar os documentos e também a liberou a 

realização de cópias sem nenhum ônus a esta pesquisadora. Em seguida, com a realização de 

visitas durante trinta e cinco dias ao COMERV, selecionou-se o conjunto de leis que 

institucionaliza o Sistema Municipal de Ensino de Rio Verde e o Conselho Municipal de 

Educação como órgão do Sistema Municipal de Ensino que regulamentam a criação e o 
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funcionamento do Conselho Municipal de Educação em Rio Verde e documentos internos. 

Desses documentos, fazem parte as atas de reuniões (1997-2016); Regimento Interno do 

Conselho; Resoluções e normatização expedidas pelo CME de 1997 a 2016. Durante a análise 

do arquivo de dezenove anos de existência do conselho, se verificou aproximadamente 

quatrocentas e cinquenta e seis atas, quatrocentas e quarenta e duas resoluções e trinta e dois 

decretos. Deste universo, foram selecionadas 13 atas e 13 legislações dentre elas regimento 

interno, lei municipal e resoluções. 

Assim, este capítulo se iniciará com a apresentação do percurso da pesquisa 

documental; na sequência,  será contada a história do município de Rio Verde/Go e da criação 

do COMERV, destacando sua composição, estrutura e funcionamento, além das funções que 

exerce. Também, a partir dos documentos, se fará a análise das categorias: Autonomia e 

Participação do Conselho, buscando problematizar a qualidade da Educação presente nos 

documentos e por fim será discorrido sobre o COMERV e a qualidade da educação. 

No quadro  abaixo estão sintetizados os documentos: atas, decretos, leis e resoluções 

emitidas pelo COMERV, no período pesquisado. 
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Quadro 3 – Documentos analisados do COMERV 
 

ATAS DO COMERV LEGISLAÇÃO MUNCIPAL 
30/12/1997 – Pauta: convalidação do processo 
eletivo da presidência e dos diretores de Câmara; 
Aprovação do Regimento Interno e Edição da Lei 
do Sistema Municipal de Ensino. 

Lei Municipal: 3.494/1997 – Dispõe sobre a criação do 
Sistema Municipal de ensino 

13/05/1998 – Pauta: em discussão foi sobre o 
papel do conselho quanto a autorização de 
funcionamento das escolas municipais e 
remuneração dos conselheiros.  

Lei Municipal: 3.496/1997 – Dispõe sobre a criação do 
Conselho Municipal de Educação. 1º versão. 

29/04/1999 – Pauta: Suspensão da plenária, 
espaço físico precário. 

Lei Municipal: 3.544/1997 – Dispõe sobre revogação do 
artigo 6º da lei anterior com nova redação. 2º versão. 

10/03/2004 – Pauta: Resultados sobre a educação 
de Rio Verde. 

Decreto/Lei: 355/1998 – Dispõe sobre a criação do 
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social. 

24/03/2004 – Pauta:  Instituto Ayrton Sena e sua 
contribuição. 

Decreto/Lei: 969/2006 – Regimento Interno do 
COMERV. 

22/06/2005 – Pauta: Composição do conselho Decreto/Lei: 593-1/2009 – Regimento Interno do 
COMERV. 

04/10/2006 – Pauta; Orientações para a 
conferência nacional de educação 

Resolução do COMERV: 009/2010 – Fixa normas 
complementares para o atendimento educacional 
especializado na rede pública municipal, modalidade 
Educação Especial. 

21/11/2007 – Pauta: Visita no município pelo 
IDEB. 

Resolução do COMERV: 015/2010 – Estabelece normas 
complementares quanto ao processo eleitoral para as 
Unidades de Educação Infantil para 2011. 

27/04/2010 – Pauta: meta do plano nacional de 
educação 

Resolução do COMERV: 002/2011 – Normatiza e fixa 
diretrizes para o funcionamento da Educação Infantil no 
Sistema Municipal de Ensino e dá outras providências. 

22/01/2014 – Pauta:  Estudo sobre a minuta que 
prevê a idade de acesso à educação infantil. 

Resolução do COMERV:004/2011 – Dispõe sobre a 
idade de acesso à Educação Infantil e ao Ensino 
Fundamental no Sistema Municipal de Ensino e dá outras 
providências. 

07/06/2013 – Pauta: A conferência 
intermunicipal no município – Conferência 
Nacional de Educação (CONAE). 

Decreto/ Lei: 847/2014 – Regimento Interno do 
COMERV. 

06/11/2013 – Pauta: Acidente na escola da zona 
rural. 

Lei Municipal: 6.546/2015 – Plano Municipal de 
Educação. 

Folhas 74/75 de 2015 – Pauta: Participação do 
presidente do Conselho na diretoria da UNCME. 
(Não consta data e nem número) 

Resolução do COMERV: 008/2015 – Regularização das 
atribuições do recreador da rede pública municipal. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados do COMERV/2016. 
 

A partir do levantamento realizado, as buscas se detiveram nas atas que tratavam de 

questões contraditórias, entre os objetivos do COMERV e as suas ações em si e a qualidade 

da educação. Muitas atas traziam conteúdos repetitivos, com apenas pauta de estudo e 

nenhuma discussão. As atas consideradas por nós importantes foram aquelas que apontavam 

para uma conexão entre as categorias de análise, ou seja, autonomia e participação e a 

qualidade da educação. Da legislação municipal, decretos e leis, foram separados aqueles que 

apresentavam relevância para a criação e funcionamento do Conselho Municipal de 

Educação. Também foram selecionadas as resoluções e as normativas que revelavam a 
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atuação do conselho quanto à sua participação como colegiado quanto a qualidade 

educacional local.  

Para Costa (2010, p. 197), “sem atribuir juízo de valor, o importante a salientar é a 

necessidade, sempre, de que o historiador da educação além de ter um arcabouço teórico e um 

método científico seguro que lhe permita ler a realidade para além da aparência”. Desta 

forma, para se interpretar os dados levantados, é necessário compreender, de forma dialética, 

as proposições do COMERV dentro do contexto político, econômico e social dentro do 

recorte temporal da pesquisa. 

Isso está de acordo com o pensamento de Marx em relação à interpretação dos dados. 

Ele afirma que “a interpretação aparece no pensamento como uma síntese, como resultado, 

não como ponto de partida, o ponto de partida também da intuição e da representação” 

(MARX, 1996, p. 39). 

Busca-se pela análise documental considerar as categorias: autonomia e participação, 

que devem ser observadas além das aparências na interpretação do fenômeno que por ora é “a 

qualidade da educação”. 

 

3.1.1 Apresentação do município de Rio Verde – Breves considerações  

 

Rio Verde é um município brasileiro localizado na região sudoeste do estado de Goiás, 

região centro-oeste do país. Segundo os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), em 2016 sua população estimada foi de 212.237 habitantes, considerado o quarto 

município mais populoso de Goiás, perdendo apenas para Goiânia (capital) e das cidades 

Aparecida de Goiânia e Anápolis (BRASIL, 2007). 

A história de ocupação justifica as características de políticas oligárquicas que 

constituíram o processo de crescimento urbano. Explicando melhor, a ocupação do sudoeste 

goiano por volta do século XIX ocorreu devido à isenção de pagamento de impostos por 10 

anos para criadores de bovinos e equinos. Por volta do ano de 1840, chegou à região de Rio 

Verde José Rodrigues de Mendonça, morando a seis léguas de Rio Verde, no que viria a ser a 

Fazenda São Tomás. Em 1870, foi criada a Câmara de Rio Verde pela lei provincial número 

454, desmembrando-se de Vila Boa em 1872. Em 1890 chega a notícia de abolição da 

escravatura em Rio Verde. Por volta de 1911 foi criado o partido político Centro Republicano. 

Já em 1927 os revoltosos, como eram chamados que acompanhavam o revolucionário Luis 
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Carlos Prestes12 contra o governo central e as oligarquias da Velha República, tinham o 

objetivo de percorrer as fazendas próximas a Rio Verde averiguando o potencial das forças 

legalistas da cidade a fim de firmar uma possível morada no local. 

  No período de 1938 a 1942 houve o primeiro exercício do poder executivo pelo 

prefeito escolhido pelos coronéis. Por falta de literatura desse período, não pode-se 

aprofundar na história. A primeira faculdade foi inaugurada em 1967, a FESURV (Fundação 

Universitária de Rio Verde), que ofereceu cursos nas áreas humanas e exatas, favorecendo 

crescimento para a cidade. Em 1970, década marcada por intensa movimentação na política 

sindical de trabalhador em defesa da categoria com a criação do primeiro sindicato dos 

trabalhadores rurais, o desenvolvimento econômico no município deu uma arrancada devido à 

abertura de estradas nos cerrados e a agricultura, fazendo Rio Verde se tornar um grande 

produtor de grãos.   

A década de 1980 foi marcada pela fundação de partidos políticos de tendências 

socialistas que apoiaram a associação de estudantes nesse período.  

Na segunda metade de 1990 teve início à instalação de duas grandes indústrias 

multinacionais, como a Perdigão, hoje BRF13, e Gessy- Lever fábrica de produção de extrato 

de tomate. A abertura para tais empresas multinacionais na região reflete o processo político 

econômico neoliberal em desenvolvimento no país. Segundo Guerra (1998)14 isso evidencia a 

grande influência econômica nos ideais políticos e sociais da cidade. 

 Nessa breve síntese da história da cidade entre 1840 a 1980, podemos verificar que os 

partidos que governaram a cidade foram ARENA (Aliança  Renovadora Nacional) e o partido 

PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro). Como muitas cidades do interior de 

Goiás, o município de Rio Verde é signatário de uma administração patrimonial pautada no 

ideário latifundiário, conforme afirma o editor do Jornal O espaço, João Freitas (2016)15. A 

administração patrimonial está pautada na apropriação do público em favor do privado.  

                                                           

12 Luis Carlos Prestes: comandante de uma famosa marcha pelo Brasil, líder do Partido Comunista Brasileiro 
(PCB) por mais de 50 anos, foi uma das figuras da América Latina mais perseguidos do século XX. 

13 BRF é marca corporativa resultante do processo de fusão entre as empresas Perdigão e Sadia, fábricas de 
gênero alimentício. 

14 Mag Guerra é uma jornalista da cidade de Rio Verde que narra fatos históricos como forma de homenagem 
aos munícipes. 

15 O Jornal Espaço, criado em 25 de agosto de 1992, é pioneiro na cidade de Rio Verde- Goiás. Noticiário 
gratuito, comunica matérias políticas e se posiciona criticamente diante delas. João Freitas é editor e proprietário 
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Considerando o recorte temporal da pesquisa, 1997 a 2016, vale ressaltar os partidos 

da posição que influenciaram a sociedade em geral, bem como o COMERV, uma vez que tem 

sua estrutura representativa deferida pelo Estado e que embora tenha suas atribuições muitas 

vezes carrega o poder ideológico estatal.  

 À frente da administração do município, entre 1997 a 2000, está o Partido 

Progressista (PP) como uma representante ligada ao assistencialismo social proveniente da 

elite religiosa e ligada à burguesia agrária, pois era uma produtora rural. A eleição dessa 

chapa teve o apoio do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que, posteriormente, assume a 

administração do município por dois mandatos, 2001 a 2008. O prefeito desse período era de 

pensamento neoliberal, da extrema direta ligado às famílias tradicionais de Rio Verde é 

proveniente também da burguesia agrária. Entre 2009 a 2016, assume o poder o partido 

Democratas (DEM), seu representante, apesar de pouca vivência política, proveniente do 

meio rural, médico de formação profissional, também ligado às famílias que sempre estiveram 

no poder, seu governo como o de seus antecessores, foi igualmente sustentado pela burguesia 

agrária. Na atualidade, está na administração o Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB). 

Essa síntese dos partidos na condução do município permite refletir sobre as palavras 

de Coutinho (1989), que diz que a conquista do sufrágio universal é certamente uma vitória da 

classe trabalhadora, mas como todas as vitórias da classe sob o capitalismo foram apropriadas 

pela burguesia, ele também é objeto utilizado pela burguesia para continuar no poder.  

Isso significa dizer que as práticas políticas partidárias estão ligadas diretamente à 

cultura local, refletindo assim os interesses da burguesia em se manter no poder, bem como 

usufruir da desigualdade entre as classes. O COMERV se forma nesse contexto, imprimindo 

na sua composição e atuação, em certa medida, o poder ideológico do Estado. 

Para que se tenha noção do tamanho da comunidade escolar do município apresenta-se 

os  dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação de Rio Verde de 2016.  

 

 
Quadro 4 - Atendimento da rede municipal de ensino de Rio Verde/GO 

 
Modalidade de ensino Quantidade de escolas Quantidade de alunos Média aluno/escola 

Ensino Fundamental - Urbano 33 13.891 119 
Ensino Fundamental e Educação 

Infantil - Rural 
10 1.554 

155 

                                                                                                                                                                                     
do jornal, formado em letras, professor e militante no Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Rio Verde- 
Goiás. 
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Educação Infantil 14 2.669 190 
Centro de Educação Infantil 14 1.716 122 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados da SME/2016 
 

Os dados presentes no quadro 4 apresenta o quantitativo de escolas e alunos de acordo 

com a modalidade de ensino e a média de alunos por unidade escolar. Essa demonstração é 

para uma simples explanação da dimensão da comunidade escolar de Rio Verde/Goiás, e 

sendo assim, tamanha responsabilidade dos órgãos responsáveis pelo destino educacional 

local, uma vez que o sistema municipal de ensino atende uma comunidade escolar bem grande 

e a população espera que os gestores busquem dentre seus objetivos a qualidade social da 

educação. 

Dentro dessa perspectiva, o COMERV em sua criação, estrutura e funcionamento 

passam a ter relevância. É o que se verá a seguir. 

 

3.2 A criação do COMERV 

 

A criação dos CMEs no Brasil representa o caminho para a gestão democrática 

popular considerando  a participação social  como meio de ascensão da massa popular na luta 

contra práticas hegemônicas. 

Para tanto, o município de Rio Verde criou um ano após a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n. 9.394, em 1996, o seu sistema de ensino.  

O Conselho Municipal de Educação de Rio Verde/GO foi criado pela Lei n. 3.496 de 

14 de maio de 1997 (RIO VERDE, 1997a) e posteriormente alterada pela Lei n. 3.544 de 11 

de agosto de 1997 (RIO VERDE, 1997b), nos termos do Art. 186 e seguintes da Lei Orgânica 

do Município e da Lei de Criação do Sistema Municipal de Ensino - Lei nº 3.494 (RIO 

VERDE, 1997), com a finalidade de assistir o sistema municipal como órgão normativo, 

consultivo, deliberativo, supervisor e fiscalizador de natureza educacional. 

O motivo que se observa na alteração da lei de criação do COMERV 3.496/97 (RIO 

VERDE, 1997) foi a revogação do art. 6º que previa “A autonomia do COMERV será 

assegurada por sua individualização no orçamento municipal e por sua vinculação direta ao 

prefeito municipal. Porém, a lei substitutiva de criação e vigente nos dias de hoje de n. 

3.544/97” (RIO VERDE, 1997), revoga totalmente o art. 6º, o qual previa autonomia 

financeira ao órgão, pois historicamente o CME no Brasil foi constituído por meio de 

negociatas políticas, como foi visto no capítulo II, dessa forma justifica a dependência 

econômica do COMERV.  
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Na mesma Lei de criação em seu art. 5º, o texto traz: “A nomeação dos membros do 

COMERV dependerá de prévia aprovação do poder Legislativo e será feita pelo chefe do 

Poder Executivo” (RIO VERDE, 1997). Essa redação demonstra que a Lei de criação segue 

os ideários políticos correspondentes a sua época e a participação no viés democrático popular 

é limitada e fere a participação social como um ato de gestão democrática. 

Para constatação de que o município de Rio Verde quis desde a desconcentração 

constituir as formalidades para o recebimento de recursos, em 1998 foi elaborado o Decreto 

Municipal de n. 355 (RIO VERDE, 1998), que dispõe sobre a nomeação do Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério fundado na lei 

federal n° 9.424, de dezembro de 1996, a qual menciona a qualidade da educação sendo esta 

pautada em recursos federais e acompanhada pela sociedade: 

 

Art. 11. Os órgãos responsáveis pelos sistemas de ensino, assim como os Tribunais 
de Contas da União, dos Estados e Municípios, criarão mecanismos adequados à 
fiscalização do cumprimento pleno do disposto no art. 212 da Constituição Federal e 
desta Lei, sujeitando-se os Estados e o Distrito Federal à intervenção da União, e os 
Municípios à intervenção dos respectivos Estados, nos termos do art. 34, inciso VII, 
alínea e, e do art. 35, inciso III, da Constituição Federal. 
Art. 14. A União desenvolverá política de estímulo às iniciativas de melhoria de 
qualidade do ensino, acesso e permanência na escola promovidos pelas unidades 
federadas, em especial aquelas voltadas às crianças e adolescentes em situação de 
risco social (BRASIL, 1996). 
 

Com base no decreto municipal n. 355/1998, observa-se que seguiu as prescrições da 

Lei Federal de n. 9.424/1996 para a implementação do Conselho Municipal de 

Acompanhamento e de Controle Social. No artigo 14 da lei Federal n. 9.424/1996 cita-se o 

interesse na qualidade do ensino e em especial crianças e adolescentes em situação de risco, 

pena que a teoria não condiz com a realidade, ao passo que prevê interesses políticos estão 

acima das necessidades sociais.  

Segundo Alves (2011), em “Conselho Municipal de Educação em Goiás: 

historicidade, movimentos e possibilidades”, a presença de Conselhos de Educação no estado 

de Goiás teve como referência a Lei Estadual n. 4009/1962, bem como a Lei Municipal de n. 

7.771/1997, que criou o Conselho Municipal de Goiânia, pois logo após sua criação este 

assumiu a coordenação estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação e 

passou a fornecer assessoria e assistência a outros municípios com o mesmo interesse. 

Complementa ainda que a Lei do Fundo Nacional de Manutenção Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), já mencionada no capítulo 
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II, foi também a grande indutora da municipalização do ensino e da criação do CME. Outro 

fator que foi apontado pelo autor é que alguns municípios criaram seus CMEs no momento 

em que o estado de Goiás aprovou a Lei n. 13.609 em 2000, ao regulamentar a redistribuição 

dos salários-educação pelo governo estadual aos municípios.  

Como embasamento legal que sustenta a criação do CME em Goiás tem-se a Lei 

Complementar n 26/1998 que apresenta as Diretrizes e Bases do Sistema de Educação de 

Goiás: 

 

Art.8º- Os municípios podem organizar-se em sistemas próprios de educação, 
seguindo o que estabelecem os artigos 11 e 18 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996:  
I – é permitido aos municípios agruparem-se em sistemas integrados de educação de 
maneira a organizarem e manterem sistemas de ensino fundamental;  
II – os municípios devem manifestar sua opção aos órgãos pela gestão e 
normatização do ensino no Estado;  
III - os sistemas municipais de educação organizarão, na forma da lei, Conselhos 
Municipais de Educação que exercerão funções normativas do sistema, baixando 
normas complementares a fim de atender às especificidades e diversidades locais. 
(GOIÁS, 1998, grifo nosso). 
 

Observa-se que a lei estadual obedeceu aos princípios elencados na LDBEN de n 

9.394/1996 para a constituição dos seus sistemas de ensino, com a ressalva que deveriam 

comunicar sua opção de criação dos seus respectivos sistemas ao Conselho Estadual de 

Educação. Outro elemento importante é o inciso III  da lei citada, que de forma objetiva 

reforça a função do CME em papel normativo, pois a partir da desvinculação do Sistema 

Estadual os municípios devem legislar suas normas próprias respeitada os limites da lei. 

Vale ressaltar que Bordignon (2009) lembra que a lei federal não expressa a criação de 

conselhos municipais de educação. Assim, a decisão de criar o conselho é exclusiva do 

município. 

Na mesma data em que se criou o sistema de ensino em Rio Verde criou-se também o 

COMERV, já que esse processo era conditio sine qua non para a instituição do Sistema 

Municipal de Ensino em todos os municípios para o recebimento dos recursos e adquirir 

“autonomia”, mesmo que essa autonomia não corresponda necessariamente ao ideal 

democrático popular. 

A Lei municipal 3.494/1997 dispõe sobre a implantação do Sistema Municipal de 

Ensino apresenta que: 

 

Art. 1º Fica implantado, na forma do artigo 188 da Lei Orgânica Municipal e com 
suporte no art. 18 da Lei Federal n. 9.394/96, que fixa as Diretrizes e Bases da 
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Educação Nacional, o Sistema Municipal de Ensino de Rio Verde- SIMERV, com o 
objetivo maior de coordenar a política educacional do Município. 
Art. 4º O SIMERV e composto pelos órgãos gestores da Educação, a saber: 
I - Poder Executivo Municipal; 
II - Secretaria municipal de educação e superintendência Especial de Ensino Rural, 
responsáveis diretos pela execução e supervisão das atividades administrativas e 
didático-pedagógicas educacionais, “ad referendum” do Prefeito Municipal. 
III - Conselho Municipal de Educação- COMERV, órgão de caráter consultivo e 
deliberativo, como órgão normativo e recursivo em face de legislação educacional 
(RIO VERDE, 1997)  
 

A criação de Sistema de Ensino, conforme Bordignon (2009), deve ser por Decreto 

pelo ato do executivo  e onde já houver o CME pode ser por resolução. No caso de Rio Verde, 

o COMERV foi criado horas antes do Sistema Municipal de Ensino. Portanto, criados no 

mesmo dia 14 de maio de 1997, tanto o SME quanto o COMERV foram instituídos por 

decretos, sendo o Decreto 3.494 (RIO VERDE, 1997) da criação do SME e o Decreto 3.496 

(RIO VERDE, 1997) da criação do COMERV.  Assim, tendo como motivo a criação do CME 

para exclusivamente instituir o SME e que leva inferir sobre a atuação desse órgão que desde 

sua origem esteve atrelada ao propósito econômico e não social conforme ressalta Alves 

(2011). 

 Bordignon (2009), por sua vez compreende que o sistema municipal articula suas 

partes num todo orgânico e contextualiza o local no nacional. É para ser um processo de 

diálogo entre as pessoas e instituições baseada em estudos e reflexões sobre as concepções de 

educação. Ainda para o autor, quando o Sistema de Ensino é criado por decreto obtêm uma 

maior relevância política no processo de criação, caso semelhante ao do município de Rio 

Verde. 

O autor acima afirma que há uma relevância maior quando o sistema municipal de 

ensino é criado a partir do decreto do chefe do executivo, e em posicionamento contrário é 

possível discordar que ao criar o sistema de ensino por meio da resolução expedida pelo CME 

significa dizer que a sociedade civil participou do processo e, consequentemente, um 

sentimento de democracia participativa estaria na história da municipalização.  

Embora o município por meio dos documentos analisados demonstre a 

contemporaneidade em suas ações com pretensão à autonomia educacional anunciada pelo 

Estado, precisa passar pela crítica pelo modo de instituição do Sistema e do Conselho 

Municipal de Educação que na época não foi demonstrado a participação da coletividade. 

Conforme Bordignon (2009) no documento “Gestão da Educação do Município” 

existem etapas na criação do sistema e estas devem seguir uma proposta democrática. A 

princípio, a construção de um grupo coordenador – constituído por vários segmentos da 
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sociedade civil, a formação dos participantes dos grupos, a discussão da proposta com o 

pessoal das unidades escolares, sistematização das contribuições recebidas e análises críticas, 

por fim a validação final em assembleia geral para depois ser encaminhada ao executivo. 

Nesse contexto, o SIMERV estaria na contramão da participação democrática, pois o caminho 

tomando pelo executivo foi inverso. Primeiro aprovado pelo legislativo, depois pelo executivo 

e, por fim, apresentado à população e ao Conselho. 

Por meio da observação da primeira ata do COMERV ocorrida dia 30/12/ 1997, nota-

se que não houve nenhum tipo de discussão quanto à lei de criação do sistema como se lê no  

trecho da Ata abaixo: 

 

COMERV, Rio Verde, 30 de dezembro de 1997. Pauta da reunião: convalidação do 
processo eletivo da presidência e dos diretores de Câmara; Aprovação do Regimento 
Interno e Edição da Lei do Sistema Municipal de Ensino.[...] Após a leitura da Lei e 
da LDB submeteu-se o teor do Regimento Interno do Conselho e organizou a equipe 
administrativa do conselho, dando essa por encerrada ( RIO VERDE, 30/12/1997 ). 
 

Pelo conteúdo exposto além da primeira reunião que ocorreu sete meses após a criação 

do Conselho não houve questionamento ou mesmo nenhuma inquietação acerca do Sistema 

de Ensino, o que talvez, justifique a falta de conhecimento e orientação nesse período 

desenvolvimentista do país. Os membros do conselho não conseguiram construir uma visão 

crítica da função e da intenção do governo. O que interessava naquele momento era a 

municipalização, período marcado pela desconcentração e que resultou na criação de sistemas 

que sugeriu a autonomia  e os Conselhos Municipais de Educação aparecem nesse ideário, ou 

seja, da constituição da gestão democrática por meio da participação social nas decisões 

locais. 

Alves (2011) afirma que o CME por consequência histórica os conselheiros precisam 

de atualização e estudo para superar a concepção cartorária desse órgão, sendo que seu papel 

técnico burocrático foi construído pela origem do Conselho contido no seu caráter normativo 

desde de antes da Constituição Federal de 1988. 

Da mesma forma Bordignon (2009) ao mesmo tempo que reconhece que a razão 

essencial que originou a criação do Conselho foi a competência normativa, diz que no 

contexto de redemocratização do país tem que ir além disso em seu papel fundamental de 

garantir a continuidade e as implantações das políticas públicas. E que houve uma 

intensificação da instituição do CME no Brasil com a criação dos Sistemas Municipais de 

Educação. 
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3.2.1 Composição, estrutura e funcionamento.  

 

A composição dos membros do Conselho é um elemento determinante na atuação do 

CME, e, por conseguinte, da qualidade de educação, pois, a depender da forma em que se dá 

essa composição os anseios da coletividade podem ser ouvidos ou não. A funcionalidade 

efetiva do CME está vinculada no modo como se compõe o colegiado, podendo ser ou não, 

uma representatividade social efetiva. 

Motta (1987) menciona que a participação possui duas vertentes, sendo que uma pode 

representar os valores democráticos e contribuir para a gestão democrática, que  ele considera 

autêntica, e a outra, a depender de quem exercer o poder pode ser objeto de opressão. 

Por isso, é importante conhecer a composição do Conselho local para que se possa 

também observar a qualidade da participação do colegiado. 

 

3.2.2 Composição de conselheiros 

 

O CME é considerado um espaço múltiplo de diversidade de opiniões e que representa 

a singularidade da sociedade, no entanto o que é comum a todos a qualidade da educação, por 

isso, é importante conhecer como ocorre essa composição, pois, ajuda a interpretar a atuação 

desse órgão mediador das políticas públicas educacionais. 

Quanto a lei municipal  de n° 355 (Rio Verde, 1998) apresenta uma nomeação 

heterogênica de membros com representantes da SME, professores e diretores, pais, 

servidores, membros do CME, membros do sindicato dos professores e do poder legislativo 

municipal. Porém, a diversidade de representantes não garante a democracia popular, sendo 

assim, o restante da população tem que saber que os conselhos exercem o poder de controle 

no seu papel fiscalizador e divide a responsabilidade com poder público na aplicação dos 

recursos: 

 

Caracterizam-se os conselhos como um instrumento de fiscalização da gestão 
pública. Seu papel fundamental é de representação da sociedade na medida em que 
exercem o controle direto desta, devendo apontar as demais instâncias sociais 
possíveis  falhas ou irregularidades cometidas. Em outras palavras, representa a 
comunidade na fiscalização do uso dos recursos repassados ao município (LIMA, 
NUNES, 2008). 
 

Em se tratando da quantidade de membros no início do funcionamento do COMERV, 

em 1997, a quantidade de conselheiros era de quinze conselheiros passados, logo em 2001 
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passou a funcionar com nove conselheiros, depois em 2005, voltou a funcionar com os quinze 

conselheiros novamente. O motivo da diminuição dos conselheiros não foi identificado nas 

Atas analisadas. 

Como nota-se o registro da Ata do 22/6/2005,  o retorno da quantidade de 6 membros 

para se somar a quantidade 15 membros se deu por “conveniência da administração pública” e 

não por obediência à Lei de Criação. Essa medida ocorreu mesmo sem alteração na Lei de 

Criação, mesmo porque nessa época não haviam elaborado ainda o Regimento do COMERV 

e ficou um período de 4 anos funcionando com número de conselheiros menor que sua 

previsão legal e sem mesmo regularizar a situação, portanto, esse fato existiu, pelo única e 

exclusiva liberalidade do chefe do poder executivo sem nenhuma formalidade legal. 

 

COMERV, Rio Verde, 22 de junho de 2005. Pauta: Composição do conselho-[...] A 
presidente manifestou a satisfação de todos os conselheiros efetivos  nomeados pelo 
senhor prefeito municipal, alegando-se o retorno de alguns membros que 
compuseram o plenário na administração anterior, esclarecendo que, por 
conveniência administrativa, a composição do COMERV foi alterada no seu 
quantitativo, compondo-se a partir do presente exercício de nove conselheiros 
titulares e de seis suplente, mantendo a proporcionalidade de 2/3 terços de 
representantes do ensino público e 1/3 do ensino privado( RIO VERDE, 
22/06/2005). 
 

Quanto a regulamentação interna do COMERV seu o primeiro Regimento foi 

realizado pelo  Decreto de nº 969 (RIO VERDE, 2006) e posteriormente revogado pelo 

regimento  Decreto de nº 593-1 (RIO VERDE, 2009),  este regimento prevaleceu por cinco 

anos e foi substituído pelo  regimento vigente Decreto de nº 847 (RIO VERDE,2014). 

Importante ressaltar que desde a elaboração do primeiro regimento até o regimente atual a 

forma de composição dos conselheiros do Conselho Pleno continuou a mesma. 

O primeiro regimento  Decreto de nº 969 em sua redação sobre a composição do 

conselho pleno trás: 

  

Art. 11- O Conselho Pleno compreende o Plenário e as Câmaras. 
Parágrafo Único- O Conselho Pleno compõe-se de 15 (quinze) Conselheiros 
Efetivos, escolhidos e nomeados nos termos desde Regimento e da Lei Orgânica do 
Município, para o mandato de 04 (quatro anos), sendo assegurada a recondução de 
1/3 dos membros, a critério do Prefeito Municipal, respeitada a proporcionalidade 
dos setores público e privado (RIO VERDE, 2006, grifo nosso) 
 

 E o regimento em vigência decreto nº 847  prevê que a composição do Conselho Pleno 

se perfaz da mesma forma do anterior, assim descreve: 
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Art. 11- O Conselho Pleno compreende o Plenário e as Câmaras. 
Parágrafo Único- O Conselho Pleno compõe-se de 15 (quinze) Conselheiros 
Efetivos, escolhidos e nomeados nos termos desde Regimento e da Lei Orgânica do 
Município, para o mandato de 04 (quatro anos), sendo assegurada a recondução de 
1/3 dos membros, a critério do Prefeito Municipal, respeitada a proporcionalidade 
dos setores público e privado ( RIO VERDE, 2014, grifo nosso) 
 

Mesmo que exista a previsão da indicação na Lei Orgânica Municipal de lista tríplice 

escolhida pela comunidade por meio das representações de classe, não há registro nas Atas 

analisadas a discussão sobre os requisitos dessa indicação. Como se constata pelo excerto 

acima é o prefeito quem escolhe de acordo com suas afinidades os membros. Apesar de 

muitos serem pessoas de conhecimentos teóricos e uma vasta experiência educacional, a 

forma de indicação contamina o processo pela falta de participação social. Teixeira (2004) 

alerta que uma indicação personalista e clientelista pode comprometer o papel do conselho e 

assumir uma atuação corporativista em detrimento dos interesses gerais da população. 

Esse fator da composição interfere diretamente na autonomia, participação e, 

consequentemente, na qualidade educacional que deve partir do princípio da qualidade da 

educação de forma isonômica e igualitária. Mesmo porque o conselho em análise possui 

membros que vem sendo renomeados há décadas, e, por mais que possuam conhecimento e 

boa vontade, impede outras pessoas de participarem e contribuam com posicionamentos 

representando o segmento correspondente. 

Para Alves (2011, p. 139): 

 

Nem sempre um processo aparentemente democrático de indicação efetiva-se em 
prática democrática contínua. Isto é, os conselheiros podem ter sido indicados à 
função por mecanismos transparentes e democráticos, todavia se no desempenho de 
seu trabalho não compartilham das posições e decisões com sua base, sua 
legitimidade fica passível de ser questionada. 
 

A escolha do presidente traduz a importância sobre a condução dos trabalhos do CME 

e a qualidade da atuação. No caso do COMERV, o art. 6º do Regimento vigente n. 847 (RIO 

VERDE, 2014) prevê que a escolha é feita por eleição e escolhido pelos seus pares em sessão 

plenária, para mandato de quatro anos. Por mais que esse processo demonstre respeitar os 

princípios democráticos, observamos nos documentos analisados que nunca houve 

concorrência para o cargo de presidente. Isso deixa em aberto algumas indagações: Será que a 

preferência governamental por um candidato intimida o outro a se candidatar? Ou seria o 

candidato à presidência um consenso de todos? 
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Bordignon (2009), quanto à escolha do presidente, afirma que tradicionalmente é 

eleito pelos seus pares e que é condição para autonomia do órgão. Ressalta que o exercício da 

presidência pelo secretário ou por alguém indicado por ele é desvantagem para ambos, porque 

além dos inevitáveis constrangimentos de posição em eventuais conflitos, elimina as chances 

de negociação dos conflitos. 

Soares e Caccia-Bava (1998), ao confirmarem em que o processo de democratização 

Estado é um avanço significativo e já reconhecidos institucionalmente como canais de 

participação, alerta sobre alguns riscos aí presentes. Apesar de que no COMERV não se 

percebeu que o secretário de educação foi presidente do Conselho, os autores exemplificam 

que existem três riscos de interferências negativas na participação, sendo que o primeiro deles 

diz respeito à concentração do poder que no secretário da pasta, uma vez que ele acumula sua 

função com a de presidente. Esse fator se associa com a cultura política local, que quanto 

mais patrimonialista e clientelista é , maior a concentração do poder nas mãos do Executivo 

local. Em segundo lugar, pelas experiências observadas pelos autores, os municípios vêm 

mostrando a viabilidade de se compatibilizar democracia representativa com a democracia 

direita, tornando esta uma triste realidade e revelando um processo tortuoso. Em terceiro, não 

se pode subestimar a aprendizado de exercício da cidadania tanto por parte dos movimentos 

populares quanto dos novos sujeitos que vem surgindo com experiências diferenciadas no 

âmbito de uma relação complexo e muitas vezes ambíguo da sociedade com o Estado. 

Lembrando que naquela de governo com perfil progressista geralmente estabelece-se uma 

relação de cumplicidade entre governo local e movimentos populares. 

Nesse sentido, o espaço democrático de participação corre o risco de não só ser 

cooptado pelo governo para exercer uma instância apenas proforma (para recebimento de 

recurso) como também de não se tornar espaços de negociação política entre distintos 

interesse e demandas em jogo (SOARES; CACCIA-BAVA, 1998).  

Mas ainda ressaltando sobre a recondução, seguindo o critério do prefeito de um terço 

do total de quinze corresponde a cinco membros, fato este que coloca em risco a essência do 

Conselho em representar a população como voz do povo, pois, este artigo vigora desde 1997, 

ou seja, duas décadas se passaram e esse procedimento continua. É até relevante se considerar 

a elaboração desse artigo quando se interpreta à época no contexto da desconcentração (visto 

no capítulo II) que buscou processos de fomentação do poder local, contudo nos dias atuais é 

contraditório ao conceito que se busca do CME da participação como processo democrático. 
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Para Alves (2011, p. 37) “os conselhos poderão converter-se em instrumentos do 

mandonismo local ou constituir-se, simplesmente, em estruturas formais sem a necessária 

participação ativa da sociedade”. 

Desse modo, o artigo 11 do Decreto 847 (RIO VERDE, 2014) não condiz com o ideal 

democrático progressista, já que os critérios de escolha do prefeito não são claros e ainda a 

quantidade de representatividade nessa lista é prejudicada pela recondução automática. Como 

se lê: 

 

Art. 11- O Conselho Pleno compreende o Plenário e as Câmaras. 
Parágrafo Único- O Conselho Pleno compõe-se de 15 (quinze) Conselheiros 
Efetivos, escolhidos e nomeados nos termos desde Regimento e da Lei Orgânica do 
Município, para o mandato de 04 (quatro anos), sendo assegurada a recondução de 
1/3 dos membros, a critério do Prefeito Municipal, respeitada a proporcionalidade 
dos setores público e privado (RIO VERDE, 2014, grifo nosso) 

 

Segundo Alves (2011) a máquina governamental acaba cooptando intelectuais que se 

destacam  das massas distanciando-os de suas bases e reforçando a classe dominante.  

Outro fator de fragilidade no processo participativo é a falta de previsão de 

composição mínima, ou seja, a legislação deveria prever que a composição se dá pelos 

números de no mínimo cinco e no máximo de quinze membros, para que, quando faltasse o 

quantitativo que dependa de eleição, o Conselho não ficasse paralisado. Da forma como está, 

no período de vacância até que ocorra a eleição por categoria ficam faltando nove membros e 

assim o conselho fica composto com apenas cinco membros que são escolhidos pelo prefeito 

e diante disso não há atividades, apenas a mera formalidade do COMERV. Isso significa que 

em um num período de janeiro a março a cada quatro anos o conselho fica sem cumprir suas 

funções e, consequentemente, suspensa sua participação, nesse momento que vem a abertura 

para as decisões unilaterais do sistema. Ou seja, a comunidade fica sem representatividade de 

participação nesse período, nas palavras de Lima (2010, p. 42) “isso leva o controle social, 

para uma expressão popular, para o ralo”. Desse modo, o sistema fica de certa forma sem 

fiscalização e ou sem acompanhamento nas tomadas de decisões e nas aplicações de medidas. 

 

3.2.3 Quanto à representatividade 

 

A representatividade do CME é o que traduz a essência da participação do colegiado, 

por isso, é importante conhecer os representantes do Conselho e também a forma como ocorre 

essa representatividade. Portanto, diferentemente do Regimento Decreto n. 593 (RIO 
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VERDE, 2009), o Regimento Decreto n. 847 (RIO VERDE, 2014) trouxe uma mudança 

qualitativa quanto ao requisito do processo seletivo, ou seja, apresenta a forma de organização 

e a quantidade de indicação por categoria. Isso resultou em um salto qualitativo, por 

transcrever quais são as categorias elencadas para essa composição, e em uma sensação de 

maior transparência quanto à escolha dos candidatos, pois cita a quantidade de representantes 

de cada categoria sendo mesclado entre os representantes do poder público e os representantes 

da rede privada e da sociedade civil. Quanto à paridade na indicação existe crítica, a qual será 

discutida mais adiante. 

Para uma melhor visualização apresenta-se na ordem cronológica o Regimento de 593 

(RIO VERDE, 2009) e posteriormente o Regimento vigente Decreto n. 847 (RIO VERDE, 

2014). 

O Regimento com o Decreto 593 previa que o processo seletivo seria: “Art. 34 – Os 

membros do Conselho Municipal de Educação são indicados pela Comunidade em lista 

tríplice, através dos representantes de classe, ao Chefe do Executivo, que os nomeará nos 

termos da lei” (RIO VERDE, 2009).  

 Percebe-se que a redação do Decreto 593-1/2009 não amplia nenhuma forma de 

discussão sobre os critérios de escolha dos membros, por isso no Decreto seguinte há de se 

considerar elemento positivo na qualidade da representatividade ao prever a quantidade de 

membros representantes por categoria de classes. 

Com a nova redação do Regimento Decreto n. 847, tem-se que: 

 

Art. 34- Os membros do Conselho Municipal de Educação são indicados pela 
Comunidade em lista tríplice, através dos representantes de classes, ao Chefe do 
Poder Executivo, que os nomeará nos termos da lei, assegurada as seguintes 
representações: 
I- Dois terços de Representantes do Poder público 
a) 1(um) da Secretaria Municipal de Educação; 
b) 1(um) da Secretaria Estadual de Educação (Subsecretaria); 
c) 1(um) do Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal; 
d) 1(um) de Diretores do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal; 
e) 1(um) de Diretores da Educação Infantil da Rede Pública Municipal; 
f) 1(um) de Diretores das Unidades Escolares do Ensino Rural; 
g) 2(dois) de Professores da Rede Pública Municipal;  
h) 1(um) da UNIRV- Universidade de Rio Verde; 
i) 1(um) da Educação Profissional Pública-IF-Go; 
II- Um terço de Representante da Rede Privada 
a) 1(um) de diretor da Rede Privada; 
b) 1(um) de Professores da Rede Privada; 
c) 1(um) da Instrução de Educação Especial; 
d) 1(um) da Escola de Pais do Brasil, unidade Rio Verde; 
e) 1(um) do Ensino Superior Privado de Ensino Regular ou EAD. 
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Parágrafo Único- Os membros indicados em lista tríplice e escolhido pelo Chefe do 
Poder Executivo não podem estar respondendo nenhum processo administrativo ou 
civil (RIO VERDE, 2014, grifo do autor) 

 

O número de conselheiros para a composição do COMERV não apresenta qualidade 

na paridade que deve existir no processo democrático de representação social, ou seja, no total 

de 15 vagas, 2 representam o governo sendo Secretária Municipal de Educação e Secretaria 

Estadual de Educação, 11 representam escolas e 1 vaga apenas representa a população. A 

desproporcionalidade na distribuição das vagas deixa o processo participativo limitado e a 

população perdendo a oportunidade de dar a sua voz no colegiado. Para Cury (2006), a nova 

significação do Estado na concepção da gestão democrática ocorre na medida em que nova 

configuração da estruturação do conselho é tomada, como, por exemplo, a qualidade da 

paridade na composição dos membros do CME enquanto órgão gestor das políticas sociais, 

não sendo possível privilegiar mais uma categoria do que outra no número de vagas para a 

composição do Conselho. 

Alves (2011) assinala que dentre vários fatores a falta de paridade aponta para o 

retrocesso na história do CME e este deveria ser eliminados nos dias atuais: 

 

A literatura aponta várias dificuldades no processo de institucionalização dos 
conselhos como a fragilidade institucional e legal; a desvalorização da cultura de 
participação social; a falta de autonomia; falta de paridade entre sociedade civil e 
governo na composição do órgão; baixa representatividade e consequente crise de 
legitimidade das deliberações (ALVES, 2011, p. 46).  
 

O formato dessa composição direciona ao participacionismo, que, nas palavras de 

Lima (2010), ocorre quando a participação não é efetiva resultando numa participação 

limitada.  

Também há de se lembrar de que toda categoria tem seus preteridos dificultando assim 

a escolha dentro da própria categoria, ou seja, uma parte é mais beneficiada que outra. Quanto 

à participação da sociedade civil deveria aumentar prevendo a participação de pais, estudantes 

e outras associações comunitárias. Alves (2011) afirma que a falta de proporcionalidade da 

representação no conselho acaba reforçando o poder do Estado.  

Nesses moldes o princípio democrático sofre mitigação e a sociedade perde a 

oportunidade de escolher seus representantes e também sofre pela ausência  de representação 

em um determinado tempo conforme disposto.  

Nesse sentido, a composição dos conselhos, em seu processo de autonomia, indica que 

a representatividade da pluralidade social pode significar a diversidade das categorias 
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existentes no município e gerar o equilíbrio (BORDIGNON, 2009). Porém, é importante levar 

em consideração que o CME de um determinado local não terá uma atuação semelhante a 

outro, levando em consideração o fato de que cada conselho possui sua singularidade, 

particularidade e sua identidade (LIMA, 2010). 

 

3.2.4 Funcionamento do COMERV 

 

Pelos registros no início nos anos de 1997 o COMERV não tinha sala própria, 

funcionava em sala emprestada aleatoriamente, sem nenhuma estrutura física adequada. Com 

passar dos anos o Conselho de Rio Verde conseguiu uma sala própria, porém, esta funciona 

no mesmo prédio da Secretaria Municipal de Educação desde a década de 2000. Tal realidade 

interfere na autonomia, que, nas palavras de Bordignom (2009), a questão das condições 

materiais de funcionamento remete, diretamente, à questão da autonomia e ao lugar 

demonstra a importância que o conselho ocupa no sistema. Funcionar e ou depender da 

infraestrutura da secretaria municipal de educação interfere diretamente na autonomia do 

conselho. E ainda destaca-se que é condição fundamental o conselho possuir dotação 

orçamentária.  

No ano de 1990 a ata apresentada abaixo demonstra o posicionamento da presidente 

do Conselho da época em propor a suspensão das reuniões por falta de espaço físico como 

forma de reinvindicação. Porém, os conselheiros quiseram continuar mesmo em condição 

precária: 

 

COMERV, Rio Verde, 29 de abril de 1999 - Pauta: Suspensão da plenária, espaço 
físico precário. –Foi sugerida pela presidente a suspensão dos trabalhos até que a 
SME resolvesse as condições do espaço físico inapropriado para reuniões. Os 
conselheiros houveram por bem realizar as sessões, apesar da situação precária, mas 
que gestões deve ser empreendidas para que o COMERV tenha instalações dignas, e 
o mínimo necessário para funcionamento (RIO VERDE, 1999). 
 

Observa-se que a suspensão seria um ato de protesto para reforçar a autonomia e exigir 

do poder público as condições mínimas necessárias de funcionamento, mas pela questão 

cultural na sua constituição, o CME acaba tendo um sentimento de obediência hierárquica 

pelo poder público e assim resultando na resistência dos conselheiros em não paralisar. 

Demonstra-se aqui que por mais que haja um ou outro que pense em romper com a submissão 

a maioria não consegue se desvencilhar da aceitação das vontades do Estado e assim 

compromete a autonomia e a liberdade do conselho que paralelamente contamina a 
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participação efetiva. Contudo, vale ressaltar que na atualidade, o COMERV, por mais que no 

plano ideal não tenha sede própria, tem as condições de funcionamento respeitadas com 

pessoal administrativo à disposição, estrutura física e material adequado.  

 Nesse caso, o COMERV se encaixa entre os 62% dos CMEs de Goiás que não 

possuem sede própria, de acordo Alves (2011) e dados aproveitados de uma pesquisa 

realizada pela UNCME em 2010 sobre o funcionamento dos CME no Estado de Goiás. 

Diante disso, é imperioso destacar que um dos pontos positivos que favorece a 

autonomia é a previsão de orçamento próprio do COMERV, previsto na Lei Orgânica do 

Município de 1990 em art. 187, par. 6º: “A autonomia do Conselho Municipal de Educação 

será assegurada por sua individualização no orçamento municipal e por sua vinculação direta 

ao Prefeito” (RIO VERDE, 1990). 

Essa previsão ocorre por força da criação do CME por ser um órgão deferido do poder 

executivo e desse fazer questão da sua “vinculação direta ao prefeito”, que conforme sua 

história faz parte do paternalismo estatal, do controle gerado na constituição dos conselhos, 

sendo que essa situação dificulta a autonomia do mesmo, como destacou Soares e Caccia-

Bava (1998) no tópico 3.2.1. Assim como seu orçamento é previsto na Lei de Orçamento 

Anual ao início de cada semestre, isso quer dizer que o Conselho Municipal de Educação não 

possui uma receita fixa pelo fato de que cada ano se estabelece um valor, ou seja, não tem 

estabilidade financeira. Isso torna um fator de dependência e talvez justifique sua vinculação 

ao prédio da SME. 

 

3.2.5 Funções e atuação do COMERV 

 

A função do Conselho está diretamente ligada às ações de seus membros, os quais 

muitas pessoas desconhecem e por essa razão possuem dificuldades de cobrar e até mesmo de 

participar. Mas por questões históricas suas funções foram se modificando ao longo do tempo, 

mas hoje é possível apontar precisamente o papel de cada função. Porém, se as cumprem ou 

não já são questões envolvendo fatores de ordem política. 

É preciso deixar claro que o CME é órgão do Estado e por essa razão em alguns 

momentos pode haver confusão entre funções de direito e funções de fato, sendo que as 

funções de direito estão na órbita das descrições contidas nos seus regimentos que seguem as 

orientações do princípio democrático e as funções de fato estão na órbita do exercício das suas 

funções na realidade que muitas vezes estão subordinadas a conveniência estatal, atuando 

como órgão de governo.  
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 Bordignon (2009) descreve as funções do conselho como forma aconselhável de 

seguir dentro de uma estrutura ideal de conselho: o caráter deliberativo se refere à decisão 

final em matérias específicas por meio de instrumentos próprios. Nessa função, o conselho 

aprova, decide, estabelece normas e ações, não tendo nenhuma interferência do poder 

executivo. O caráter consultivo está no plano de assessoramento das ações do Governo na 

matéria educacional. O Conselho funciona como um colaborador na formulação das políticas 

públicas, sendo que no seu exercício opina, responde a consultas e propõe ações sobre temas 

relevantes por meio de pareceres. O mais novo conceito que propõe uma função no viés 

democrático é o caráter mobilizador e de controle social originário do anseio social. No 

desejo de participação democrática na formulação e gestão das políticas públicas os conselhos 

assumem uma nova função. Essa função faz parte do campo propositivo e de 

acompanhamento e controle na oferta de serviços educacionais. Além de acompanhar ações 

precípuas da qualidade da educação deve também promover eventos, conferências, audiências 

públicas para subsidiar suas decisões quanto aos assuntos relevantes de seu município. 

É possível perceber que a natureza da função refere-se às competências que o CME 

possui. Conforme aduz Lima (2010, p. 43), em sua produção “Conselho de educação, 

movimentos sociais e controle social”, “O conselheiro é responsável por discutir e participar 

dos processos de implementação de políticas públicas, ou seja, consultar, deliberar e 

normatizar, e, sobretudo, criar condições de comunicação com os movimentos populares e 

sociais”.  

A partir dessas atribuições descritas, o COMERV apresenta como principais funções 

as normativas, deliberativas, fiscalizadoras e consultivas. Dessa forma, é possível ampliar seu 

papel mobilizador e propositivo para que não se tenha um papel de forma técnica e 

burocrática, pois, a maior ampliação para a participação social no âmbito da democracia 

popular contribuiu com a qualidade da educação. É pertinente ressaltar que: 

 

participação significa “fazer parte”, tomar parte”, “ser parte” de um ato ou processo, 
de uma atividade pública, de ações coletivas. Referir “a parte” implica pensar o 
todo, a sociedade, o Estado, a relação das partes entre si e destas com o todo e, como 
este não é homogêneo, diferenciam-se os interesses, aspirações recursos e poder  
(TEIXEIRA, 2001). 
 

Acredita-se que a participação da sociedade por meio dos CMEs torna a educação 

mais justa e/ou mais próxima da igualdade, uma vez que cada membro deverá representar 

determinada parte da sociedade civil. 
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A autonomia e a participação pode direcionar a  qualidade na educação, uma vez que 

dentro da democracia popular a mobilização e a integração da coletividade faz com os 

governantes revejam as políticas educacionais e assim chega-se próximo de uma educação 

igualitária (LIMA, 2010). 

Para ficar ainda mais evidente a atuação do COMERV no exercício de suas funções, 

apresenta-se a porcentagem de resoluções com os respectivos conteúdos em seu papel 

normativo. Ao quantificar cada assunto normatizado foi feita a porcentagem sobre as 402 

resoluções de acordo com cada assunto tratado.  

 

Gráfico 1 - Atuação do COMERV por meio de Resoluções dos anos de 1997 a 2016 

 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir das Resoluções do COMERV - 1997 a 2016 

 

Percebe-se que 45,53% das resoluções diz respeito a autorização e regularização das 

unidades escolares; 25,37% está relacionada com a aprovação de matrizes curriculares e 

regimento escolar,  em 13,43% das resoluções, o Conselho atuou na fixação de normas e 

diretrizes pedagógicas e também administrativas acerca do sistema municipal de ensino. 

Ainda com 13,68% das resoluções são soluções para vida escolar dos educandos, pois são 

vários casos em que os alunos não possuem histórico escolar ou também possui idade 

avançada para determinada série com capacidade de cursar uma outra mais adiantada. Com 

decorrência menor, com 2,98%, está a aprovação de calendário anual, haja vista que essa 

conduta de aprovação do calendário iniciou-se em 2013. Quanto à gestão democrática, 0,99% 

são resoluções sobre as eleições de diretoras nas unidades escolares na educação infantil que 
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se iniciou em 2011. Nota-se que quando soma-se todas as porcentagens de autorização e 

regulamentação, aprovação de matrizes curriculares, fixação de normas, a solução para a vida 

escolar, a aprovação do calendário anual e a eleição democrática ainda que considere como 

fatores de necessidade de discussão para a qualidade da educação, o COMERV gastou muito 

tempo em sua função normativa. Nesse sentido, se sua função propositiva e mobilizadora 

fosse mais efetiva,o COMERV alcançaria resultados mais significativos quanto às questões 

sociais e política para a comunidade local.  

Apresenta-se como desafio dos conselhos conciliarem as atribuições técnico-

pedagógicas e dar mais ênfase à participação social e tornar-se, efetivamente, um órgão do 

Estado. Cury (2006, p. 45) argumenta que a linha de frente desses conselhos é “estar a serviço 

das finalidades maiores da educação e cooperar com o zelo pela aprendizagem nas escolas 

brasileiras”.  

Observa-se que o caráter técnico e burocrático está presente na atuação do COMERV, 

pois ele trata com maior ênfase a parte de regularização de documentação sobre o 

funcionamento das escolas e sobre aprovação de matrizes curriculares e regimentos escolares. 

Embora seja em quantidade menor quando trata da vida escolar do aluno refere-se da 

qualidade da educação, devido que pressupõe a atender ao princípio de isonomia e igualdade 

de condições dentre outros fatores que induzem a qualidade. Quanto à gestão democrática, 

apesar de fazer parte da qualidade da educação, esse elemento foi tratado em porcentagem 

bem pequena, ou seja, poderia ter mais ações voltadas para melhoria da qualidade  do ensino 

público municipal.  

Para Mendonça (2000, p. 290) “a maneira cartorial como são constituídos alguns 

colegiados tem levado ao seu funcionamento inadequado”. Como foi visto no capítulo II a 

forma de constituição do CME no Brasil contribui para que muitos conselhos tenham o 

caráter técnico funcional como sua principal função. Ir além da burocratização significa 

observar as necessidades em loco para que o motivo da sua existência não fique longe da 

realidade. Romper com a função cartorial significa dizer que sua função vai além das funções 

burocráticas, ou seja, dentro da gestão democrática intensificar sua função de mobilização 

social e propositiva. 

A partir das leituras das variadas Atas, em especial a data do dia 6/11/2013, verifica-se 

que o COMERV, em seu papel fiscalizador baseado na qualidade no atendimento aos alunos, 

pediu esclarecimento à SME sobre possível contaminação da água potável por uma fossa 

séptica no local de uma determinada escola na zona rural. A Ata abaixo apresenta o quanto é 
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delicado a situação de liberação do espaço físico para funcionamento que não é apenas 

documental e sim estrutural. 

 

COMERV, Rio Verde,  06 de  novembro de 2013- Pauta: Acidente na escola da 
zona rural- [...] leu o ofício de número duzentos e quinze/GAB/SME do dia trinta de 
outubro de dois mil e treze em resposta ao ofício de número cinquenta e sete do 
corrente – COMERV do dia vinte e dois de outubro do corrente, informando que a 
contaminação da água na EMEF [...] foi provocada não pelo acidente com 
agrotóxico proveniente de um avião de pulverização agrícola, mas em virtude da 
proximidade do poço artesiano com a fossa existente no local, conforme  laudos das 
análises da água e que a SME visando a saúde dos vinte e um professores, nove 
funcionários administrativos e duzentos e quatorze alunos , tomou providências tais 
como: Disponibilizou um caminhão pipa, totalmente descontaminado para ser 
utilizado nos banheiros, lavar roupas, vasilhas e limpeza da Unidade Escolar, 
Descontaminação da caixa d’água e da rede hidráulica e Disponibilizou Àgua 
Mineral para comida e bebida (RIO VERDE, 2013). 
 

Na continuidade das funções do CME é importante destacar que a população em geral 

desconhece o papel consultivo do COMERV, pois são pouquíssimas as procuras, talvez seja 

um elemento de divulgação dessa função na comunidade local. Para tanto, segundo Alves 

(2011) os conselheiros no desempenho da função consultiva requerem uma 

formação/capacitação contínua para atenderem às solicitações de posicionamento conforme 

rezam os marcos legais e pedagógicos, evitando o risco de cair em opiniões meramente 

empíricas, do senso comum. 

Quando a população consulta o CME entendendo como órgão de Estado e 

concomitantemente representante da sociedade, cria-se aí um vínculo de confiança, 

estabelecido pela relação de interesse em comum “a qualidade educacional”. Mas sua 

participação deve ser legítima para representar em primeiro momento o povo. A mediação 

entre sociedade e Estado deve ser razoável, caso não consiga, que decline a parcialidade a 

favor da classe que representa “trabalhadores”, para que aconteça a democracia popular e não 

a democracia burguesa. conforme enfatiza Lima (2010) o sentido da democracia não é 

universal, sendo esta um conceito amplo e variam acordo com as perspectivas de cada classe 

social. É preciso perceber que nesse contexto em que se vive que sempre haverá vantagens 

para a burguesia. 

Quanto ao seu papel mobilizador  e propositivo existe alguns registro que caminhem 

nessa perspectiva como a elaboração do PME e a articulação do Fórum Nacional de 

Educação, porém  deve ser impulsionado para que a sociedade queira ainda mais participar da 

gestão democrática.  
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3.3 Análise das categorias: Autonomia e Participação do Conselho e a qualidade da 

educação 

 

 Dentre múltiplas varáveis que permeiam o tema Conselho Municipal de Educação é 

imprescindível observar os elementos que se supõem fazer partes da constituição da melhoria 

da educação voltada para o contexto social, tais como autonomia e participação do Conselho e 

a qualidade da educação. 

 O contexto das reformas, o histórico dos CMEs, bem como o significado da palavra 

conselho visto no capítulo I e II demonstram o quanto a educação precisa da participação 

social para garantir uma educação de qualidade e que o colegiado enquanto voz do povo tem 

muita responsabilidade no exercício do seu papel.  

Em se tratando da responsabilidade do CME é imperioso destacar que na onda da 

desconcentração emergia sobre os municípios brasileiros na intensão de valorizar o poder 

local como ator relevante do desenvolvimento econômico seguindo a tendência mundial do 

mercado (SOARES; CACCIA-BAVA, 1998). Com isso contribuiu para surgir várias ações de 

participacionismos ao invés de participação efetiva da sociedade. Esclarecendo a diferença 

Chasin (2000, p. 162, grifo do autor) afirma que: 

 

O participacionismo é “a participação sem consciência participante ou a presença 
participante sem consciência”, caracterizando-se por “servir como número à 
manipulação politicista, destituído de classe, consciência e individuação, sem 
vínculo concreto do humano e de sua liberdade.  
 

 Isso significa que não adianta ter um espaço de participação se de fato as pessoas que 

estão ali não se conscientizam do seu papel político-social decisório levando em conta o 

interesse social na tomada de decisão na discussão e implementação das políticas públicas 

educacionais. 

No aspecto de implementação das políticas públicas e da constituição de espaço de 

participação pode-se dizer que mesmo tendo como pano de fundo o recebimento de recursos o 

município de Rio Verde com o processo de municipalização que foi 1997 teve ganho quanto 

ao espaço democrático com a criação do CME, pois com a sensação de liberdade de 

acrescentar questões locais na sua política educacional pode construir seu próprio sistema.  

Por outro lado, nesse período o participacionismo superou a participação de fato. 

É importante dar ênfase na previsão do art. 5º da Lei de criação do COMERV (RIO 

VERDE,1997), que embora já citado, demonstra a contradição entre  autonomia e a sujeição 
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da composição que ao final da lista indicada por cada categoria é passado para  o chefe do 

executivo que tem poder de convalidar a lista antes de ser enviada a câmara dos vereadores. 

Nesse sentido, para que o COMERV tenha a participação como elemento 

imprescindível na constituição do espaço democrático seria preciso modificar sua forma de 

composição dando o poder pleno de a sociedade escolher. Essa previsão que autoriza o 

prefeito reconduzir e também escolher dentro da lista tríplice contamina o processo em sua 

autonomia. O participacionismo fica escancarado talvez nem chegando próximo ao ideal de 

participação estatal. 

Reis (2013, p. 53) afirma que a realidade contrapõe o discurso governamental: “O 

ideal da educação divulga a formação de indivíduos críticos, participativos e criativos. Por 

outro lado, esse discurso se perde na realidade concreta, por sua vez, concreta suas finalidades 

em uma trajetória essencialmente oposta a este ideal”. 

Destaca-se que a segunda reunião após a criação do COMERV, realizada em 

13/05/1998, a qual a pauta em discussão foi sobre o papel do conselho quanto a autorização 

de funcionamento das escolas municipais e os requisitos para as escolas se integrarem ao 

sistema municipal de educação e sobre remuneração dos conselheiros com a denominação de 

“Jetons”, que corresponderia ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para atuação. Se 

considerar o jetons como reconhecimento da dedicação do tempo do conselheiro as reuniões 

pode ser um elemento de qualidade para educação no contexto das discussões das políticas 

públicas, por outro lado, ao interpretar Teixeria (2004), há que se concordar quando se fala 

em serviço de relevância e sendo essa relevância social pode ser que em alguns momentos a 

remuneração fira a imparcialidade e autonomia dos conselheiros. 

A autora, ao discorrer sobre os conselhos Municipais de Educação nos municípios de 

Minas Gerais, faz a seguinte afirmação: 

 

A participação nos conselhos é considerada, na maioria dos municípios, serviço 
relevante, não fazendo os conselheiros jus a nenhum tipo de gratificação. A previsão 
de pagamento de jetons pela participação em reuniões do conselho só aparece na 
legislação referente ao CME de Francisco Sá (TEIXEIRA, 2004, p. 705). 
 

A lei orgânica do município não descreve esse pagamento para o Conselho. Segundo 

Teixeira (2004), o significado da palavra Jeton é a remuneração que se faz em razão da 

disponibilidade de tempo do conselheiro as atividades do CME (TEIXEIRA, 2004, p. 705) 
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O reconhecimento de conquista dos jetons pode se confundir com o sentimento de 

gratidão pela remuneração e interferir na função do conselho, uma vez que a história de sua 

implementação  no Brasil se origina de práticas de assessoramento e de pouca autonomia. 

Segundo Bordignon (2009) argumenta formas de remuneração do serviço do 

conselheiro tolhem sua autonomia. 

A questão da historicidade de como os conselhos se originaram discorrido no capítulo 

II é tão determinante que por mais que alguns membros tentam reagir as práticas dominantes 

ainda encontram resistência como se nota na narrativa de algumas atas. 

Falar de autonomia nos remete a ideia de Saviani (1992) sobre a liberdade, que em 

suas palavras afirma que o conhecimento, a informação, a dialética faz com que o homem seja 

livre, considerando-o como ser ontológico. Portanto, no âmbito do conselho o conhecimento 

crítico sobre as políticas e sua trajetória histórica pode auxiliar os conselheiros a sofrerem 

menos com os desmandes do Estado. Conquistar sua autonomia por meio das relações 

comunicativas significa adquirir respeito com a posição que ocupa, ou seja, o representante da 

sociedade. 

Quanto a qualidade da participação do CME,  Motta (1984) ressalta que a participação 

funcional é mais próxima da democracia que atende aos anseios da população em sua 

totalidade, pois promove situações para o debate, resultando na consulta e na informação 

tornando o público em meros expectadores mais em atores principais. 

Para Bordignon (2009) mesmo que o Conselho possua variadas indicações por 

seguimento de categoria deve ser olhado de onde essas pessoas falam, quais interesses elas 

defendem, como por exemplo: um professor modulada dentro da secretaria municipal de 

educação não irá falar como professor e sim como membro da SME e da mesma forma um 

professor representando a categoria de pais, ele, não conseguirá desvencilhar da profissão 

professor e falar como pai. 

Teixeira (2004) comenta que apesar da representatividade por categoria ser melhor 

que a indicação direta pelo chefe do executivo e superar as escolhas personalista e clientelista, 

pode ser que essa representação se torne cooperativa na defesa de interesse do grupo ao qual 

pertence. 

A forma de criação do COMERV baseado na histórica da constituição do CME no 

Brasil, como já salientado no capítulo II, interfere na capacidade de autonomia do órgão, 

apesar de reconhecer que o Sistema Municipal de Educação e Conselho Municipal de 

Educação são órgãos parceiros e interligados, não se pode confundir com falta de autonomia 

que impede a vontade da sociedade chegar até ao Estado. A forma de composição também 
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contribui negativamente na  participação, ou seja  fica de forma fragmentada sem atingir seu 

fim social.  

Para Motta (1984) classifica três tipos de participação, sendo participação conflitual, 

participação funcional, participação administrativa. 

Segundo Motta (1984) a “participação conflitual: aquela que se desenvolveu como 

oposição ao taylorismo. Baseia-se no processo de negociação coletiva entre patronato e 

sindicato de trabalhadores.” (MOTTA, 1984, p. 92). O autor adverte que essa participação não 

prosperou no aspecto dos resultados que vigora nos países desenvolvidos. 

Quanto à “participação funcional: a prática de reuniões periódicas entre patrões e 

trabalhadores, entre administradores, funcionários e trabalhadores, entre unidades 

organizacionais e entre níveis hierárquicos em geral”. (MOTTA, 1984, p. 92) 

A participação funcional envolve todos os interessados e estabelece periodicidade nas 

reuniões, elementos esses importantes na discussão dos objetivos em comum sugerindo assim 

uma democracia popular. 

A participação administrativa é a mais usual, pois “é um tipo especial de participação, 

que se organiza por representação [...] formação de comissões [...] que reúnem [...] 

administradores, funcionários e trabalhadores” (MOTTA, 1987, p. 92).  

 Esse tipo de participação se assemelha bastante com o critério de composição dos 

CME dos municípios goianos que elegem seus representantes por categoria de 

representatividade. 

No que tange a participação administrativa esta se aplica no caso de Rio Verde que 

conforme Motta (1987)  se organiza por representação de classes. 

Na Ata do dia 04/10/2006 o posicionamento do COMERV demonstra não perceber 

que a autonomia do Conselho Municipal de Educação é um elemento que deve ser 

conquistado pelos posicionamentos críticas diante de algumas determinações do MEC como 

as orientações sobre a Conferência Nacional de Educação. Portanto, pelo excerto abaixo, 

entenderam que as orientações do MEC não precisavam de uma interpretação extensiva ao 

mencionar que o CME deve cumprir “determinações”, haja vista que essa postura é 

contraditória ao CME, que é um local de discussões e delas advêm o consenso na aplicação 

das políticas públicas. Por outro lado, nesta mesma Ata apresenta-se a qualidade na 

participação ao passo que se propuseram a realizar a Conferência Nacional de Educação 

colocando em pauta um assunto de interesse local como escola de tempo integral e aumento 

de funcionários e estrutura física no ensino municipal, como se lê a seguir: 
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COMERV, Rio Verde, 04 de outubro de 2006 - Pauta; Orientações para a 
Conferência Nacional de Educação-[...] A iniciativa do Executivo Municipal e aos 
Conselheiros municipais de educação compete zelar pelo cumprimento da 
determinação. Por este motivo foi solicitado a presença da titular da SME nesta 
reunião para em conjunto os conselheiros debater o assunto. A cartilha do 
Ministério da Educação oferece elementos e esclarecimentos sobre o ritual 
completo de realização de uma conferência. [...] Sendo um dos temas a escola de 
tempo integral e que foi sugerido o aumento de funcionários e recursos para do 
aumento de estrutura física (RIO VERDE, 2006, grifo nosso). 
 

Deve-se considerar que conforme a colocação de Motta (1987, p. 91) sobre a 

qualidade da participação, que segundo ele, “para participar é necessário algum conhecimento 

e certas habilidades políticas. Isto varia conforme a amplitude da participação e a natureza das 

matérias em que se participa.” 

A diversidade de saberes e de representação da pluralidade das vozes sociais 

intensifica a ação do conselho na sua participação, devido que para Bordignon (2009) um 

conselho municipal só cumprirá suas funções  efetivamente se expressar as aspirações da 

sociedade em sua totalidade. 

Importante ressaltar como, consta em Ata nas folhas 74/75 de 2015, o então presidente 

participa na diretoria da UNCME (União Nacional de Conselho Municipal de Educação) na 

diretoria executiva. Diante dessa representação contribuirá com o conhecimento adquirido 

como membro na formação dos conselheiros a fim de mobilizar sua participação mais 

democrática e melhorando a atuação do COMERV. 

 A UNCME é uma associação de colegiados municipais, sendo um espaço privilegiado 

de discussões e apoio aos seus integrantes, buscando a formação/atualização dos conselheiros. 

Duas questões rondam os conselhos apontados por Lima (2001) que muitos conselheiros 

reclamavam do excesso de atribuições e a falta de conhecimento das legislações educacionais. 

Esses encontros fortalecem a troca de experiências e conduzem a respostas de questões 

conflituosas na interpretação da lei. Para Teixeira (2004), muitos conselheiros ganham com a 

participação em um grupo com conselheiros com corpo técnico para entender a legislação e 

burocracia educacional. 

Porém, vale dizer que estudar as leis sem fazer relação com a realidade posta é 

conformar com a realidade assistida, por isso toda formação deve caminhar ao lado da análise 

crítica do  processo histórico.  

O COMERV, em sua função normativa, por meio da Resolução 009 (RIO VERDE, 

2010), que dispõe sobre “elementos da qualidade da educação que fixa normas 

complementares para o atendimento educacional especializado na rede municipal de ensino na 

modalidade especial”, busca caminhar para a qualidade social da educação, pois referenda a 
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dignidade da pessoa humana. A resolução trata das condições de acesso à crianças com 

necessidades especiais e assim prevê questões de ordem estrutural, organizacional, 

pedagógico, estratégico e pessoal técnico e especialista. Conforme se lê: 

 

Res.009-Art. 23- Ao organizar a educação especial na perspectiva da educação 
inclusiva, caberá à rede pública municipal de educação disponibilizar servidores 
para as funções de instrutor/intérprete de Libras, guia-intérprete e outros que atuam 
no apoio, bem como, professor de apoio pedagógico ou cuidador dos alunos com 
necessidades de apoio nas atividades de higiene, alimentação, locomoção, entre 
outras que exijam auxílio constante no cotidiano escolar (RIO VERDE, 2010) 
 

Outra questão quanto à qualidade da educação está nas condições de acesso e 

permanência dos alunos na escola pelos critérios de infraestrutura, vagas próximas às 

residências dos alunos, conteúdos que visam à formação do indivíduo na sua totalidade, 

valorização do profissional da educação, recursos reais de financiamento da educação e dentre 

outros elementos necessário a garantir o mínimo de dignidade ao processo de ensino. Desta 

forma, o COMERV deve  ter o que seja uma educação de qualidade.  

Em se tratando da qualidade do ensino e a Educação Infantil (EI) o COMERV possui a 

Resolução emitida 02/2011 (RIO VERDE, 2011), que dispõe sobre a normatização e fixação 

de diretrizes para a Educação Infantil no Sistema Municipal de Ensino de Rio Verde que está 

em conformidade com a Resolução Federal n. 05 de dezembro de 2009, que prevê Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil. Agindo em obediência à lei federal, essa 

resolução descreve a idade de acesso na modalidade pré-escola e, dentre outros elementos, os 

profissionais que poderão atuar na educação infantil. Ressalta-se que o teor da Resolução 

Federal (BRASIL, 2009) busca uma qualidade na educação infantil de forma idealizada como 

se todos fossem iguais na igualdade. Contudo, o art. 16 da referida Resolução municipal 

aponta para a qualidade da EI, como se lê: “O profissional do magistério público para atuar na 

Educação Infantil deverá ser formado em curso de licenciatura plena em pedagogia ou normal 

superior de nível médio: técnico de magistério, normal ou equivalente” (RIO VERDE, 2011). 

Com tal resolução espera-se que ocorra a qualidade da educação para que todas as 

crianças de 0 a 5 anos tenham acesso a aprendizagem de qualidade, com profissionais 

habilitados para o ensino formal. Saindo da visão assistencialista que ainda subsiste na 

educação infantil brasileira: segundo Lima (2010) ressalta a importância de esse 

encaminhamento dar-se na busca da qualidade da educação. A mesma Resolução em seu art. 

13, traz os parâmetros para organização de grupos em turnos decorrerão das especificidades 

da proposta pedagógica e não excederão a seguinte relação professor/aluno: 
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Quadro 5 - Quantidade de professor e de aluno série/idade por turma 

 

MODALIDADE IDADES 

CRECHE Crianças de 1 ano 6 crianças 1 professor 

Crianças de 1 a 2 anos 8 crianças 1 professor 

Crianças de 2 a 3 anos 12 crianças 1 professor 

PRÉ-ESCOLA Crianças de 4 a 5 anos 20 crianças 1 professor 

Fonte: elaborado pela autora a partir da Resolução 02/2011 COMERV. 

 

Tal artigo em seu parágrafo 2º dispõe que não se poderá ultrapassar 30% do 

quantitativo da relação criança/professor e que no caso de alcançar esse quantitativo deve 

ocorrer novo agrupamento na pré-escola e na creche a contratação de mais servidor de apoio e 

higienização. Sabe-se que existe um distanciamento entre a letra da lei e a realidade 

educacional, assim dois pontos que necessitam destaque nesse momento, o primeiro que a 

resolução trata da qualidade da educação e por isso, há necessidade de fiscalização do 

COMERV para exigir da SME ajustes nesse agrupamento para que não ocorra número bem 

maior do que o que se propõe. Segundo ponto é que intensifica a importância de professores 

na modulação da educação infantil, e a participação efetiva que garante a coletividade a 

qualidade educacional. 

Nas reuniões do Conselho ou qualquer órgão de colegiado são levantados conflitos e 

consensos, por isso a importância de diversidade de pensamento para que ocorra a reflexão 

por diferentes pontos de vista. A ata do dia 22/01/2014, uma das conselheiras representante da 

escola particular questiona o posicionamento do COMERV quanto à cobrança nos requisitos 

de regularização da escola infantil, pois, segundo ela, para a escola privada tem um critério, 

ou seja, muito mais rigorosa que na escola pública. 

 

COMERV, Rio Verde,  22 de  janeiro de 2014- Pauta:  Estudo sobre a minuta que 
prevê a idade de acesso à educação infantil-[...]Eu não acredito que uma rede pode 
funcionar com dois pesos e duas medidas”, e explica que a rede é formada por 
escolar públicas e de iniciativa privada, sendo que na rede pública ocorre debaixo do 
pano, arruma e organiza os alunos da forma que achar que deve e a Rede Privada, 
após a Resolução é que vai ter que se adequar[...] (RIO VERDE, 2014). 
 

Esse conflito levantado por parte de um dos conselheiros é que faz o conselho rever 

sua atuação no sentido de imparcialidade e rever alguns conceitos que poderão desvirtuar sua 

imagem perante o povo e seus próprios colegas e pensar em qual momento esse tipo de 
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sentimento tomou conta do conselheiro. Encontrar o elemento ponderador é agir com isenção 

e realizar seu papel de representante do povo, por isso a resposta do presidente foi que: 

“COMERV, Rio Verde, 22 de janeiro de 2014- Pauta:  Estudo sobre a minuta que prevê a 

idade de acesso à educação infantil [...] que era uma questão de tempo e que todas as escolas 

públicas municipais estavam também se adequando (RIO VERDE, 2014)”. 

Para Saviani (2006) é preciso dar condições de o sujeito entender seu papel social para 

poder agir de maneira crítica e se politizar. Portanto, esses debates devem produzir embates 

de ideias para que a participação seja um ato político e não meramente um ato de “democracia 

burguesa”. Por isso, a promoção da participação  de qualquer órgão exige leitura e estudo para 

ocorrer na prática a troca de pensamento, opiniões principalmente do menos favorecido. 

O imperialismo dos governantes retratada nas formas que conduzem sua gestão é que 

denota a perspectiva que possuem da educação numa lógica liberal e faz com que os 

colegiados absorvam essa mesma perspectiva. Por isso, os representantes do CME escolhidos 

independentes da vontade do poder executivo e pela vontade do povo poderá exercer uma 

participação mais autônoma e efetiva para seus representados. 

Mobilizar a sociedade para que participem de fóruns, audiências públicas, eventos é, 

sim, contribuir para que essa mesma sociedade tenha conhecimentos sobre o cenário 

educacional e também tenha parâmetros de qualidade para cobrar do governo. Como afirma 

Teixeira (2004, p. 707), “nesta perspectiva, ao lado dos conselhos, considera-se a importância 

de fóruns, plataformas, conferências que, embora tendo relacionamento e interlocução com o 

poder político, constituem espaços públicos autônomos”. 

Segundo Basílio (2012, p. 16): 

 

Os Conselhos na sua formulação são um caminho importante para pressionar o 
Governo na garantia do acesso de todos a bens públicos de qualidade para um país 
mais democrático. No entanto, para fazer desse espaço um lugar que atenda às 
necessidades locais, é preciso ecoar as múltiplas vozes até então pouco ouvidas pelo 
sistema centralizador. 
 

O que se sabe é que a simples existência do CME e a existência de lei não garante a 

democracia, ou seja, as ações democráticas são percebidas pelos níveis de participação e 

liberdade de poder de decisão desse órgão. Os membros do conselho são pessoas da sociedade 

civil que possuem responsabilidade de decidir pelos demais, por isso que seu papel vai além 

de formalidade e sim de acompanhar, fiscalizar e mobilizar a sociedade para participar das 

políticas educacionais. 
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Com uma participação de forma autêntica, como diz Motta (1984), o Conselho 

Municipal de Educação tem condições de reagir contra práticas neoliberais que irão resultar 

nas tendências das privatizações do ensino, reação essa apoiada pelo povo, desde que 

esclarecidos os seus danos. 

Nesse viés de discussão é preciso destacar que o COMERV deu publicidade, por meio 

do site, à versão provisória do PME, com intuito de ampliar a participação na nova versão do 

PME documento.  Assim descreve: 

 

COMERV, Rio Verde,  10 de  março de 2004- Pauta:  Plano Municipal de 
Educação, Regimento escolar- [...] A senhora presidente confirmou  que a versão 
provisória do Plano Municipal de Educação elaborada pelos conselheiros do 
COMERV já se encontra no “site” da prefeitura municipal na Internet e que estão 
sendo providenciadas correspondências para autoridades e dirigentes escolares e 
outras entidades, solicitando que acessem o site e se inteirem do teor da versão, 
antecipando estudos  e questionamentos para o fórum em que será debatido o Plano 
(RIO VERDE, 2004). 
 

Conforme Teixeira (2001), atualmente o CME, Fóruns, Conferências são  

instrumentos de controle social e político do Estado, a qual se constitui uma  participação 

cidadã possibilitando ao cidadão ter parâmetros com definição e orientação claras na ação 

pública.  

Portanto, a mobilização por parte do COMERV existiu e foi elaborado o PME, agora é 

perceber as ações que foram tomadas para sua efetivação, como por exemplo,  como consta 

em Ata do 27/04/2010: 

 

COMERV, Rio Verde, 27 de abril de 2010- Pauta: Metas do Plano Municipal de 
Educação- [...] logo, o Plano Municipal de Rio Verde também deverá ser atípico, 
com parâmetros diferenciados, as metas de qualidade, de superação das 
desigualdades deverão merecer atenção especial no Plano Municipal de Educação 
para elevar a taxa de  alfabetizados entre os maiores de quinze anos, para reduzir em 
cinquenta por cento o analfabetismo funcional e erradicar, até o ano de dois mil e 
vinte, o analfabetismo absoluto (RIO VERDE, 2010). 
 

Nota-se os anseios dos conselheiros eram grandes e numa visão otimista previam em 

ação do PME local a redução de 50% do analfabetismo funcional e a erradicação do 

analfabetismo absoluto até 2020. O desejo dos conselheiros à época caminha na qualidade da 

educação, mesmo que ousada para o contexto em que passa o país, ou seja, muitos fatores 

sociais impedem que essa meta seja alcançada, a começar pela garantia de acesso e 

permanência do educando na escola, que desde as reformas são elementos de estratificação 

social em todo país 
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Outro fator importante para a qualidade da educação é a gestão democrática presente 

na Resolução 004 (RIO VERDE, 2011), que designou pela primeira vez a realização de 

eleição para diretoras na educação infantil de Rio Verde. Essa resolução fez com que cessasse 

os apadrinhamentos políticos, dando condições de participação dos que pretendem disputar o 

processo eleitoral. Nessas condições o sentimento de igualdade e de isonomia no corpo 

docente revigora a esperança de que em meio a um sistema neoliberal ainda seja possível 

encontrar ações voltadas para a democracia da classe trabalhadora. Amparados pela pelo art. 

206 da Constituição Federal, reiterado no art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (9.394/96), que menciona a “gestão democrática do ensino público, na forma desta 

Lei e da legislação dos sistemas de ensino" (inciso VIII do art.3° da LDB). O art. 14 da LDB 

trata especificamente da questão, determinando que os sistemas de ensino definam as normas 

da gestão democrática do ensino público na Educação Básica de acordo com as suas 

peculiaridades, conforme os seguintes princípios: I – participação dos profissionais da 

Educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II – participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

O papel dos conselheiros como mediadores diante das tomadas de decisões quanto as 

políticas públicas educacionais é de encontrar um meio termo entre a vontade do povo e a 

vontade política para que haja uma ponderação, um equilíbrio entre a vontade do povo e a 

vontade governamental. 

As políticas públicas que objetivam de certa forma um avanço na educação são 

modificadas à medida que as orientações de organismos internacionais dão outros 

encaminhamentos diante da ineficiência da política vigente, seja pela falta de resultados ou 

pelas lutas dos movimentos sociais e entidades educacionais por uma educação voltada para o 

social. 

Para tanto, há de se observar que o quadro atual sobre a qualidade da educação é a 

aplicação do conceito do capital pelo sistema que se traduz, dentre outras formas, a 

intensificação do trabalho do professor, o aumento da jornada, redução do valor da sua força 

de trabalho por meio de baixos salários, todos são mecanismos da mais-valia absoluta. 

Historicamente, isso gera apatia e desinteresse dos docentes por seu trabalho, o que por sua 

vez, agrava o quadro de baixa produtividade do ensino comprometendo mais ainda mais a 

qualidade do ensino e também impede também a mais-valia relativa, e de certa forma 

agravando o quadro geral. (BRUNO, 2011). 
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No contexto contemporâneo, temos o conceito de qualidade de educação atrelado à 

proposta das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Nesse documento se 

lê: 

 

O conceito de qualidade passa, entretanto, a ser gestada por movimentos de 
renovação pedagógica, movimentos sociais, de profissionais, e por grupos políticos: 
o da qualidade social da educação. Ela está associada às mobilizações pelo direito à 
educação, à exigência de participação e de democratização e comprometida com a 
superação das desigualdades e justiças. (BRASIL, 2013, p. 107). 
 

Na aparência da lei a qualidade da educação busca atender as demandas sociais, na 

essência, observando a situação real brasileira, percebe-se que a qualidade tem por base os 

índices de resultados.  

Em sua análise, Lima (2013) afirma que a concepção de qualidade não se expressa por 

resultados quantitativos, essa é uma concepção mínima de qualidade da educação básica 

escolar, que é contrária à qualidade preceituada pelo objetivo de formação de cidadão 

estabelecido na legislação brasileira. Mesmo porque muitos se inspiraram nas décadas 

passadas, na qualidade em forma de quantidade, ou seja, números, conforme foi visto no 

capítulo I. 

Se por um lado há qualidade da educação pelas ações do COMERV ao se manifestar 

na Ata do dia 2/6/2009, com a pauta “A garantia a gratuidade da escola pública e o teor da 

Resolução de n. 8” (RIO VERDE, 2009), proibindo a cobrança de taxas e de contribuições, 

uma vez que a escola pública não pode ter nem um tipo de cobranças a fim de garantir a 

gratuidade do ensino público, demonstrando ação no combate às práticas ilegais e desiguais 

que tentam superar a desigualdade gritante na educação, ferindo ainda mais o conceito de 

qualidade socialmente referenciada, por outro lado, o COMERV se vê às voltas com 

organizações sociais. Rio Verde assim como vários municípios do Brasil prioriza a qualidade 

nos moldes neoliberais. Pela leitura da Ata do dia 24/3/2004, a pauta foi sobre o Instituto 

Ayrton Senna16 e sua contribuição. Observa-se que, pelo registro dos conselheiros, estes 

elogiavam bastante a  prática do município gerida pelo Instituto Ayrton Sena, programa este 

totalmente voltado para os resultados quantitativos, como se nota:  

 

                                                           

16 O Instituto Ayrton Senna é uma organização sem fins lucrativos, financiada por doações, recursos de 
licenciamento e por parcerias com iniciativas privadas. Criada pela família Senna em 1994. Tem como proposta 
organizar serviços de gestão do processo educacional, formação de gestores e educadores e o desenvolvimento 
de soluções pedagógicas e tecnológicas. 
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COMERV, Rio Verde, 24 de março de 2004 - Pauta: Instituto Ayrton Sena e 
contribuições.- [...]Foi apresentado aos conselheiros um exemplar da tiragem 
número quinhentos e sessenta e três, ano trinta e oito, do corrente mês, do Jornal da 
Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, que divulga entrevista com a senhora 
Viviane Senna, Presidente do Instituto Ayrton Senna, versando sobre as atividades 
da entidade que nos últimos dez anos investiu cento e treze milhões de reais em 
programas sociais. Segunda ela, o Estado de Goiás foi o primeiro na obtenção de 
excelência de resultados que foi confirmado pelo relatório da avaliação da Fundação 
Carlos Chagas e o sucesso de Rio Verde influenciou outro Estado (RIO VERDE, 
2004). 
 

Nas colocações de Adrião e Peroni (2011), a política educacional advinda do 

rompimento da exclusividade da oferta do ensino público pelo Estado resultou no espaço para 

que a iniciativa privada tome conta da educação pública no Brasil, a qual apareceu pela 

primeira vez pelo Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado nos anos de 1995 que 

continuou sendo aplicada pelo governos seguintes e ainda afirmam que: 

 

Foi nesse contexto que ocorre o aumento das parcerias entre os sistemas públicos de 
Educação e instituições do terceiro setor mercantil que, por se considerar parâmetro 
de qualidade, interferem na Educação Pública, restringindo muito a autonomia 
docente e a as possibilidades de construção de uma gestão democrática na Educação 
(ADRIÃO; PERONI, 2011, p. 46)   
 

 

Dessa forma, nos moldes neoliberais inculca-se nas pessoas de que a qualidade da 

educação depende de ações eficientes e de resultado, ao contrário do que se presencia é um 

Estado ineficiente, falido, deficitário e ineficaz. Então a única solução é permitir que o 

privado ocupe o lugar do público. Para Gentili (1996, p. 11): 

 

Os governos neoliberais não só transformam materialmente a realidade econômica, 
política, jurídica e social, também conseguem que esta transformação seja aceita 
como única saída possível (ainda que, às vezes dolorosa) para a crise. (GENTILI, 
1996, p. 11). 
 

O município de Rio Verde foi parceiro do Instituto Ayrton Senna no programa de 

aceleração de aprendizagem “Acelera Brasil do Instituto Ayrton Senna”, que teve por meta 

correção de fluxo e defasagem na aprendizagem.  

Nesse sentido, observa-se que o município de Rio Verde priorizou a qualidade de 

ensino pelo quantitativismo, pois buscou primar a classificação do município a nível nacional 

e ficar entre os municípios pioneiros na implantação de políticas públicas educacionais 

idealizadas pelo Estado, como foi ressaltado no capítulo I durante a reforma nas décadas de 

1980 e 1990. 
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Atualmente, o município ainda busca nas O. S. parcerias, como se lê: 

 

A Prefeitura de Rio Verde por meio da Secretaria Municipal de Educação, e 
considerando o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e no 
Decreto Municipal nº 212 de 16 de janeiro de 2017, torna público o presente 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 01/2017, visando o CREDENCIAMENTO 
PRÉVIO de Organizações da Sociedade Civil da área de educação, sediadas no 
Município de Rio Verde, para celebrar parcerias no ano letivo de 2017, por meio de 
TERMO DE FOMENTO, nos termos e condições estabelecidos no edital em anexo. 
Constitui objeto do Edital, o Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil, 
regularmente constituídas, para o atendimento gratuito na área educacional em 
creche, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens / adultos e 
transporte escolar para pessoa com deficiência, visando ao desenvolvimento sócio-
educativo das crianças e adolescentes e jovens residentes no Município de Rio 
Verde, para o ano letivo de 2017, por meio de Termo de Fomento, a ser celebrado 
nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e do Decreto Municipal nº 212 (RIO 
VERDE, 2017)  
 

Dessa forma, a qualidade da educação está ameaçada pelas condutas neoliberais que 

chegam com toda força. O edital é claro em chamar as O.S. para o firmamento de parcerias 

para gerir a educação. Espera-se que o COMERV reaja e busque na consulta popular o apoio 

de resistência para que a educação não descaminhe na qualidade da educação. 

Em Dacar, ao tratar da qualidade da educação, destacou-se a possibilidade de 

consolidar o progresso com novas parcerias entre governo e a sociedade civil respaldado pelo 

Banco Mundial (SOBRAL; NÁGELA; JIMENEZ, 2001).  

Segundo Coutinho (2008), na atual conjuntura se presencia a formatação do “Estado 

Ampliado”, a qual ocorre quando o Estado busca o equilíbrio entre a sociedade civil e o 

Estado Coerção, esta deixa, portanto, de imperar sobre aquela. Isso resulta na descoberta dos 

aparelhos privados de hegemonia, que são para o autor “organismos de participação política” 

aos quais se adere voluntariamente e que não se caracteriza pelo uso da repressão. 

Fundada nesse conceito de Coutinho (2008), pode-se dizer que o Estado 

contemporâneo passou a ser um espaço onde se manifestam e se disputam os diversos 

projetos de sociedade, mesmo que sobre a hegemonia de classes. Dessa forma, o Estado 

menos totalitário e com o discurso de agregação social apoia a ideia de o empresariado ser 

parceiro, com aceitação de que é um Estado falido. Entretanto, para Saviani (2014), essa é 

uma sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção, em que os interesses 

dos proprietários dos meios de produção são antagônicos aos interesses dos donos da força do 

trabalho, fato esse torna óbvio que a educação que interessa o empresariado não é a mesma 

que interessa a imensa maioria da população brasileira, que é constituída pelos trabalhadores. 
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A política educação das O.S. se alicerça no produtivismo e clientelismo empresarial 

que seguem a lógica do mercado e com isso a proposta de a qualidade da educação por esses 

mecanismos vão na contramão da qualidade socialmente referenciada, pois despreza-se o real 

sentido da escola. Para Saviani (1987) a escola deve ser valorizada como instrumento de 

apropriação do saber contribuindo para eliminar a seletividade e a exclusão social, a fim de 

erradicar as gigantes disparidades sociais. 

Enquanto os interesses educacionais não beneficiarem o povo, que verdadeiramente 

necessita deles para melhorar sua situação perante a sociedade, a educação não avançará em 

termos de melhoria qualitativa, pois as políticas públicas para a educação nacional não visam 

outro alvo senão interesses políticos que buscam evitar o povo prosperar, e prejudicar o poder 

(SAVIANI, 1987). 

Em um país em que prevalece tamanha desigualdade social, estado de pobreza e 

miséria como no Brasil, pode-se afirmar que o Conselho tem a possibilidade de ser uma 

instituição que possua condições de mudar o rumo das políticas públicas educacionais 

municipais com a participação efetiva numa concepção de que a democracia é processual e 

que em alguns momentos ela avança e em outro ela retroage (LIMA, 2010). Os Conselhos 

municipais, mesmo sendo órgãos governamentais, podem, sim, ter sua identidade e adquirir 

respeito por meio dela, posicionando-se com autenticidade. No caso apropriando-se de 

conhecimentos que os fizessem perceber a alienação que os rodeiam. O mundo do capital 

trabalha para isso, ou seja, alienar os grupos de classe e, consequentemente, os cidadãos para 

que tenham a impressão de que vivemos em um país que respeita a opinião pública na sua 

totalidade. 

Numa contraposição da democracia liberal, o PME pode indicar melhoria na qualidade 

da educação e melhoria na participação trabalhada com a ótica de que a população tem a 

possibilidade de indicar ações e cobrá-las para que se tornem uma forte ferramenta para o 

COMERV aproximar a vontade do povo das ações do governo, mas para isso o órgão 

colegiado deve desprender de políticas arcaicas demandadas pela submissão e provocar 

discussões. 

Quanto à qualidade social da educação municipal à época da elaboração do PME, 

observa-se que estava bem abaixo do esperado, conforme aponta as metas do PME. O PME 

de Rio Verde que faz jus a Lei n. 6.546 (RIO VERDE, 2015) foi aprovado no dia 16 de junho 

de 2015, com vista ao cumprimento do disposto no art. 8º da Lei Federal n. 13.005/2014 que 

dispõe sobre o Plano Nacional de Educação. Algumas metas devem ser destacadas dentro da 

perspectiva da qualidade da educação, como a Meta 1, da Lei 6.546/2015: 



132 

 

 

 

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 04 e 05 
anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, 
no mínimo, 64% (sessenta e quatro por cento) das crianças de até 3 anos até o final 
da vigência deste PME (RIO VERDE, 2015). 
 

A universalização pretendida seria o atendimento integral de todas as crianças de 4 a 5 

anos na educação infantil na modalidade da pré-escola, embora tenha como premissa a 

universalização do atendimento não se pode esquecer da qualidade quanto a aprendizagem 

escolar.  

Vale destacar a Meta 4 da mesma Lei sobre a inclusão, que é outro assunto de muitas 

contradições: “Universalizar, para a população de 4 a 17 (dezessete) anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à 

educação básica e ao atendimento educacional especializado” (RIO VERDE, 2015). 

Portanto, a descrição dessas Metas são apenas para apontar os desafios que o 

COMERV possui para que atenda o critério da qualidade social  da educação, tendo em vista 

não só acesso, mas também a permanência dos alunos da inclusão na educação básica. 

Portanto, ter profissionais habilitados é importante para que eles possam ensinar e fazer a 

diferença na vida dessas crianças que já possuem alguma limitação. Da mesma forma, a EI é a 

base da educação básica, por isso deve haver responsabilidade na aplicação das suas Metas 

para que de fato aconteça a qualidade da educação como um direito forma, direito de todos a 

uma Educação de Qualidade. 

 

3.3.1 O COMERV e sua perspectiva de qualidade da educação 

 

Ao observar o aspecto histórico-cultural do município de Rio Verde pode-se perceber 

que o desenvolvimento social e econômico da cidade se baseou nas políticas oligárquicas, ou 

seja, a governabilidade se deu pelos proprietários ruralistas em um processo que perdurou por 

muitos anos, sendo que a implementação do COMERV se deu dentro desse contexto. Por 

isso, a Lei de Criação do COMERV apresenta em muitos momentos a tendência do poder 

estatal em direcionar suas ações e mantê-las limitadas. No entanto, apesar da forte influência 

da política partidária na implementação do COMERV, há vários pontos em sua atuação que 

merecem destaque quanto a sua perspectiva de qualidade da educação. 

Em se tratando da composição constata-se que inicialmente, entre 1997 a 2008, a 

seleção de candidato para a vaga de conselheiro se dava de forma aleatória, e que a partir de 

2009 houve um salto em direção à gestão democrática popular, pois elencaram-se as 
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categorias de classe que poderiam ser representadas e a quantidade de representantes que 

deveriam indicar. As críticas que ainda permeiam esse elemento da composição são que o fato 

de que o chefe do poder executivo reconduzir os conselheiros pode levar a perpetuidade de 

mandatos e, com isso, ferir a imparcialidade desse órgão. Outro ponto negativo é o mandato 

dos conselheiros coincidir com o mandato do prefeito, podendo resultar em apadrinhamento 

político e cooptação de membros que atendem o interesse particular e não o interesse público. 

Nesse sentido, o COMERV possui uma autonomia restrita, principalmente pela forma de 

composição gerida por pensamento progressista. Com isso, é possível articular sobre a criação 

de mecanismos de eleição, embasados em critérios claros, capazes de gerar princípios 

democráticos de igualdade e de isonomia. A ideia é garantir a heterogeneidade na composição 

do conselho.  

Na representatividade o COMERV possui número expressivo de membros, somando 

um total de 15, porém o que se deve destacar nesse elemento são dois contrapontos da gestão 

democrática, sendo o primeiro em relação à falta de previsão do número mínimo de membros 

no período de transição de mandato dos conselheiros ficando um período aproximado de  2 a 

3 meses sem debates no plenário, ou seja, a falta da participação nas decisões desse período é 

um complicador na qualidade da educação. O segundo é quanto à falta de paridade na 

representação da comunidade, a qual não pertence a nenhuma categoria, ou seja, para a 

comunidade em geral é oferecido apenas 1 vaga no universo de 15 vagas. Alves (2011) afirma 

que muitas vezes a paridade é prejudicada pela busca do CMEs de cidadãos idealizados, ou 

seja, acreditam que para compor o CME necessita de conhecimentos aprofundados sobre a 

temática. Dessa forma, o número de vagas para a comunidade deve ser proporcional ao das 

demais categorias, para que haja um equilíbrio nas discussões e deliberações a fim de gerar 

um consenso sobre a qualidade da educação sob os múltiplos pontos de vista. 

 Quanto ao funcionamento do COMERV, como já foi dito, apesar de não possuir sede 

própria, possui estrutura adequada de funcionamento, com recursos materiais e pessoais a 

disposição. O fato de possuir orçamento próprio não é suficiente para dar total autonomia de 

ter seu espaço físico, uma vez que esse orçamento é vinculado ao poder executivo, que 

programa um valor para cada ano seguinte. Embora o recurso financeiro tenha um valor 

mínimo pré-estabelecida em Lei, esse elemento pode ser considerado importante na 

autonomia do funcionamento do COMERV.  

Nas suas funções nota-se que por meio das Resoluções de 1997 a 2016, o COMERV 

discutiu vários assuntos que denotam a preocupação com a qualidade da educação, como 

autorização e regulamentação, aprovação de matrizes curriculares, fixação de normas, a 
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solução para a vida escolar, a aprovação do calendário anual e a eleição democrática. Por 

outro lado, o COMERV teve muito tempo gasto em sua função normativa, o que confirma a 

fala de (2011, p. 44): 

 

Em suas funções, vários CMEs ainda não conseguiram romper as práticas cartoriais 
confundindo-se, muitas vezes, como departamentos das Secretarias Municipais de 
Educação. Isto se deve, além da herança histórica, ao modelo de desconcentração 
gerencial implantada na reforma do Estado brasileiro na década de 1990. 
 

 Nesse sentido, se sua função propositiva e mobilizadora fosse mais efetiva, o 

COMERV alcançaria resultados mais significativos quanto às questões sociais e políticas para 

a comunidade local. Um exemplo disso são as metas previstas no PME devem fazer pauta das 

ações do COMERV, pois nesse momento entra o caráter propositivo e mobilizador do 

conselho para orientar a sociedade sobre o compromisso firmado do poder público com eles e 

juntos cobrar.   

A qualidade socialmente referenciada deveria ser a bandeira de muitos municípios do 

Brasil para que diminuísse a força do capital na divisão de classes e nas desigualdades sociais. 

O conselho, em seu papel propositivo, deve intensificar a mobilização social para que ao 

menos o governo sinta-se pressionado e reaja a favor do povo, ou seja, a favor da 

aprendizagem de qualidade. O PME é um forte instrumento para a participação da sociedade 

para interferir na realidade local e não aceitar que instituto pago pelo governo avalie de forma 

mecânica os alunos, sem observar as condicionantes sociais e políticos envolvidos. Por isso, 

acreditar que o PME possa ser uma arma a favor da hegemonia e que a participação social é o 

caminho para politização das pessoas a fim de que elas entendam o contexto que estão 

inseridas. Sobre a participação, Bordanave (1983, p. 20), na defesa de uma democracia no 

ideal progressista, indica que “por meio da participação, conseguem-se resolver problemas 

que o indivíduo parecem se contar só com suas próprias forças”. 

A participação só é efetiva com ações participativas de fato com base na relação 

humana, pois a força da globalização econômica deixa simplesmente de considerar o homem 

como sujeito histórico. Conforme Marx apud Lukács (1979, p. 83): “Os homens fazem sua 

própria história, mas não a fazem de modo arbitrário, em circunstância que encontram 

imediatamente diante de si, determinadas por fatos e pela tradição”. 

Para tanto é preciso que a sociedade em geral entenda o CME como uma instância 

institucionalizada que representa os setores populares e que deve servir de espaço de 

expressão das necessidades sociais locais por meio da participação e autonomia, sendo que 
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esses dois elementos somam-se à implementação de políticas públicas educacionais que visam 

a qualidade educacional no país. Desta forma, o COMERV está no caminho da qualidade 

social da educação tendo às vezes que observar os anseios sociais da comunidade, se adequar 

ao contexto social, cultural e político do país e movimentar a participação da gestão 

democrática no viés democrático. 

Compreende-se que o movimento investigativo está longe de se esgotar, pois o mesmo 

deve acontecer de forma processual e contextualizada. Nesse sentido que se busca fortalecer 

as reflexões que permitam um maior entendimento da complexidade que envolve ao discutir 

qualidade da educação e o reconhecimento do CME como órgão institucionalizado e 

representativo da sociedade, tendo esse último como bandeira para o processo das resistências 

contra a imposição mercado neoliberal e o Estado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização deste trabalho ocorreu na expectativa enquanto professora e pesquisadora 

de compreender como a atuação do COMERV caminhava quanto à qualidade da educação no 

município de Rio Verde. Dessa forma, a relevância científica se deu no contexto de ampliar os 

debates sobre a atuação do CME no Brasil e seu papel social na melhoria da qualidade da 

educação e como relevância social acredita-se que a devolutiva desta pesquisa irá contribuir 

tanto para o COMERV quanto para a sociedade local pela apropriação da leitura e os 

apontamentos críticos fundamentados por autores da área das políticas públicas educacionais 

que pontuam sobre o seu papel na qualidade educacional. 

Ao ingressar no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás- 

regional de Jataí como aluna especial no curso de mestrado na disciplina Estado, Política e 

Educação, ficou mais clara a trajetória da pesquisa que iria seguir, tendo como ponto de 

partida a questão: Qual a perspectiva de qualidade de educação presente na atuação do 

COMERV? Como sua atuação influencia nas decisões das políticas educacionais locais? Por 

meio dessas premissas foi possível perceber os caminhos que percorrem a política 

educacional local.  

Para encontrar a resposta principal precisou-se trilhar o caminho por meio dos 

objetivos específicos, que foram de: a) compreender como a perspectiva de qualidade da 

educação foi se construindo ao longo das últimas décadas, a partir da reforma da educação 

brasileira; b) identificar a estrutura dos documentos oficiais e o seu discurso sobre qualidade 

da educação no Brasil e no COMERV; c) analisar a atuação do COMERV sobre a qualidade 

de educação. 

Para tanto, no capítulo I foi apresentado e analisado o contexto no qual se deu as 

reformas educacionais entre os anos 1980 e 1990 e suas contribuições para o entendimento do 

que seja a qualidade da educação. Importante destacar que em cada década o conceito foi 

sofrendo mudanças influenciadas por questões políticas, sociais e econômicas, implicando na 

elaboração de documentos oficiais tanto por parte dos organismos internacionais quanto pelo 

governo nacional. Sendo assim, foi compreendida que durante a década de 1980 a qualidade 

da educação era acerca do acesso no ensino e na década de 1990 a qualidade da educação era 

pautada na diminuição de repetência, evasão e abandono, ou seja, baseava na permanência do 

aluno no ensino. Entre 1995 a 2000 a qualidade da educação se despontava quanto ao 

crescimento de índices de aprendizagem em áreas específicas medidos pelo IDEB.  A partir 

do final da década de 2000, mais precisamente em 2005, os documentos elaborados pelo 
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governo ao tratar da educação e de sua qualidade apontam para a qualidade socialmente 

referenciada como, por exemplo, o documento referência da CONAE. 

No capítulo II identificou-se que a trajetória histórica do Conselho Municipal de 

Educação (CME) foi gradual e paralela ao sistema de ensino, que, por sua vez, foi também 

uma luta da sociedade inclusive dos professores. Iniciou-se aí uma prática de democratização 

tão esperada no Estado Democrático de Direito dentro da expectativa progressista, porém, 

como é sabida, nenhuma luta é tranquila e nenhuma conquista se dá por completo.  

Em meio à descentralização anunciada pelo governo intensificou a implantação dos 

CMEs no Brasil e ao longo do texto identificamos que nunca houve a descentralização, mas, 

sim, a desconcentração, pois esse foi um dos pressupostos centrais da reforma do Estado 

brasileiro na década de 1990, entendida nessa perspectiva como forma de gerenciar com 

maior eficiência as atividades do setor público. Para melhor compreensão apontou-se as 

diferenças básicas da descentralização e desconcentração, sendo que a descentralização 

procura assegurar a participação do poder local, o movimento é de baixo para cima e a gestão 

democrática se efetiva com a participação social para que junto com o município, estado e 

União possam buscar a qualidade da educação. Na desconcentração, que é o que 

presenciamos, o que acontece é a busca de resultados com padrão de eficiência, o movimento 

é de cima para baixo, a gestão democrática é direcionada pelo sistema central e este exige 

uma maior responsabilização dos municípios na busca de resultados.  

O contexto da implementação do CME no Brasil teve origem na luta  dos educadores  

pelos princípios democráticos que deveriam permear a educação, bem como o regime de 

colaboração entre sistema. A perspectiva de qualidade da educação esteve presente em vários 

períodos, tendo sua peculiaridade em cada momento, sendo que sempre foi objeto de disputa 

entre classe com a finalidade de equalizar as condições de ensino. O CME faz parte deste 

contexto na contribuição na qualidade da educação com o sentido de democratização do 

ensino. 

A forma de criação do COMERV baseado na histórica da constituição do CME no 

Brasil interfere na capacidade de autonomia do órgão, apesar de reconhecer que o Sistema 

Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação são órgãos derivados do poder 

público, não se poder perder de vista que o CME é o canal legítimo de participação social, e o 

interesse da sociedade deve prevalecer sobre o interesse estatal. A forma de composição 

também contribui negativamente na  participação, ou seja  fica de forma fragmentada sem 

atingir seu fim social, ou seja, resultada na participação limitada. 
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O COMERV em sua representação participativa caminha na qualidade social da 

educação devido que em uma contraposição da democracia liberal, o PME pode indicar 

melhoria na qualidade da educação e melhoria na participação trabalhada com a ótica de que a 

população tem a possibilidade de indicar ações e cobrá-las. O PME se torna numa forte 

ferramenta para o COMERV aproximar a vontade do povo das ações do governo, mas, para 

isso, o órgão colegiado deve desprender de políticas arcaicas demandadas pela submissão e 

provocar discussões. 

Quanto ao funcionamento do COMERV como já foi dito, apesar de não possuir sede 

própria possui estrutura adequada de funcionamento, com recursos materiais e pessoais a 

disposição. O fato de possuir orçamento próprio não é suficiente para dar total autonomia de 

ter seu espaço físico, uma vez que esse orçamento é vinculado ao poder executivo que 

programa um valor para cada ano seguinte. Embora o recurso financeiro tenha um valor 

mínimo pré-estabelecida em Lei, esse elemento pode ser considerado importante no 

funcionamento do COMERV. 

Um elemento que merece destaque é o fato da vacância de conselheiro entre janeiro a 

março a cada quatro anos até que ocorra nova composição devido à falta de previsão de 

composição mínima para manter o funcionamento nesse período. Desse modo, o sistema fica 

de certa forma sem fiscalização e ou sem acompanhamento nas tomadas de decisões e nas 

aplicações de medidas. 

Esse fator da composição interfere diretamente na autonomia, participação e, 

consequentemente, na qualidade educacional que deve partir do princípio da qualidade da 

educação de forma isonômica e igualitária. Mesmo porque o conselho em análise possui 

membros que vem sendo renomeados há décadas e por mais que possua conhecimento e boa 

vontade impede outras pessoas de participarem e contribuir com pensamentos diferentes. 

A questão da representatividade nestes órgãos está diretamente vinculada à da 

autonomia em relação ao poder público e à da sociedade civil em relação ao governo. O que 

possibilita nesses espaços enfrentar os desafios e as dificuldades para que as ações destes 

colegiados não sejam pautadas unicamente por questões burocráticas e pela agenda do 

governo. Cabe assinalar que a democracia participativa só terá credibilidade para a sociedade 

se for capaz de produzir resultados concretos, ou seja, se conseguir melhorar a qualidade de 

vida e o acesso a direitos do conjunto da população. 

Portanto, constatou-se que a autonomia do conselho é fragilizada, apesar de ter um 

orçamento, processo seletivo para a composição de seus membros, sofre na falta de 

infraestrutura, pois não possui prédio próprio; a forma de escolha dos membros em lista 
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tríplice é feita pelo chefe do executivo comprometendo essa ação democrática, outro ponto 

negativo é a duração do mandato do Conselho coincidir com o mandato do chefe do poder 

executivo, sendo este um  elemento desfavorável na atuação deste conselho. Todos esses 

fatores são complicadores da autonomia e, consequentemente, da participação como uma 

prática de democracia social, refletindo negativamente na perspectiva da qualidade social da 

educação. Nesse sentido, só a boa vontade e conhecimento dos conselheiros não bastam para 

romper o paradigma da participação limitada que foi herdado historicamente na constituição 

do CME no Brasil. Por isso a importância de trabalhar a sua função mobilizadora e 

propositiva do conselho com a sociedade, para que juntos possam posicionar contra as 

situações que impossibilitem a qualidade social da educação.  

As referências teóricas que ajudaram na condução desse processo de pesquisa buscou 

apresentar como as políticas governamentais influem na educação e o conceito de qualidade e 

o que eles apresentam.  

Diante do exposto, é preciso admitir que a democracia no contexto do COMERV deva 

ser ampliada para que a participação ativa e consciente dos representantes seja a forma de 

acesso da sociedade nas tomadas de decisões das políticas públicas educacionais. Então se 

sugere a abertura de espaços de discussões com a sociedade e comunidade escolar sobre 

questões com grande impacto social por meio de audiências públicas, fóruns, reuniões em 

loco (escolas) para que ouça os anseios de toda população. Acreditar numa educação de 

socialmente referenciada significa acreditar numa educação acima de média quantitativista e 

perceber que a melhoria é o oferecimento de oportunidades iguais para todos no processo 

educativo. 

Ainda em um pensamento progressista, o Estado como um todo deve pensar em 

políticas de curto prazo que permita ao menos amenizar as injustiças sociais, pobreza e 

desigualdades com propostas que articulam não só o poder local, mas toda conjuntura 

governamental e assim chegar próximo de atitudes democráticas e ações sociais de inclusão. 

Não basta descentralizar e sim concentrar medidas viáveis de problemas reais. 

Diante da análise realizada durante a pesquisa pode-se perceber que a parte burocrática 

na execução da função deliberativa do COMERV é preponderante sobre as outras funções. 

Sendo que a função mobilizadora e propositiva é exercida de maneira tímida, o que convêm 

ampliá-la. Dessa forma, o COMERV está no caminho da qualidade social da educação tendo 

às vezes que observar os anseios sociais da comunidade e adequar ao contexto social, cultural 

e político do país e movimentar a participação  da gestão democrática no viés democrático. O 

COMERV possui bom relacionamento com poder local no seu papel de mediador esse fator é 
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importante para encontrar o meio termo sobre determinadas situações. Nota-se também que 

possuem interesse em atualizar seus conhecimentos e demonstram interesse nas críticas 

construtivas. 

Enfim, traduzir a atuação do conselho por meio das Atas não é tarefa fácil, pois as 

escritas muitas vezes omitem o contexto real, podendo omitir elementos favoráveis e 

desfavoráveis para a qualidade da educação. Por isso, precisou-se atentar nas discussões 

registradas para entender em que viés segue na atuação da educação de qualidade, e qual 

qualidade é essa que se almejam. Quanto às resoluções é possível perceber mais pontualmente 

sobre a atuação do CME frente às políticas educacionais que correm na aplicação objetiva da 

lei e pouca ampliação da interpretação para o alcance social.  

Em meio a tantas discussões sobre a atuação do CME e a qualidade social da educação 

pode-se afirmar que está longe de se esgotar, pois no seu papel de acompanhamento e 

monitoramento do PME ainda exige muitas discussões e apontamento para o alcance da 

qualidade educacional em seu aspecto social.  

Quanto ao desenvolvimento da pesquisa bibliográfica e documental esbarra-se na 

limitação de não ouvir as outras versões com depoimento pessoal que a pesquisa de campo 

proporciona. Entretanto, pode-se afirmar que essa pesquisa possibilitou a abertura de novos 

caminhos na busca da construção do conhecimento sobre a atuação do COMERV na busca da 

qualidade da educação por meio do diálogo entre a movimentação histórica, documentos 

analisados, fundamentação teórica e realidade posta.  

 Portanto, perceber o cenário de utopia educacional na proposta de políticas 

educacionais também faz parte da atuação do CME, pois assim poderá interferir na realidade 

educacional e propor mudanças conforme a necessidade da comunidade, favorecendo o 

aspecto democrático dessa participação. 
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APÊNDICE 

 

MEMORIAL 

 

Para uma melhor compreensão dos motivos que levam um pesquisador a seguir certo 

caminho da pesquisa, é de bom tom saber de onde ele vem, de onde ele fala e sua relação com 

o objeto de estudo. No caso em foco, iniciei a partir da conclusão do curso de Pedagogia no 

ano de 2001 pela Universidade Estadual de Goiás. Logo depois, realizei uma especialização 

em Educação Infantil pela Universidade de Rio Verde e em seguida cursei Direito pela 

Universidade de Rio Verde, cuja conclusão se deu em 2012. Especializei-me em Direito 

Previdenciário do trabalho pela Rede Juris.  

Desde então, como operadora do direito e atuante na educação, a indignação aflorou 

quanto às políticas públicas educacionais postas e a realidade vivenciada da educação, ainda 

mais com a inércia dos órgãos que se intitulam representantes da sociedade. Por isso, foi 

preciso me dedicar a esse momento de discutir e definir a construção de um caminho de 

pesquisa, revelando a relação do pesquisador com o objeto de estudo, que se iniciou a partir 

da participação das aulas de Estado, Política e Educação com o professor Dr. Ari Raimann, 

que, ao expor as faces das políticas educacionais, despertou o sentimento de inconformismo, o 

qual eu já possuía em relação ao CME, um dos responsáveis pela educação local. 

Como professora municipal da educação básica desde 1998 e posteriormente atuando 

como gestora de escola infantil de 2001 a 2016, conheci os dois lados no processo de gestão, 

o de professora e o de gestora. Quanto à gestão, tive vários sentimentos, dentre eles o de que a 

gestão democrática está longe de ser democrática. Enquanto professora, houve o despertar do 

sentimento de luta, vivenciando a expressão conotativa: “você reage ou você é devorada pelo 

sistema”. Com a pretensão de perceber as limitações e possibilidade de um conselheiro há um 

tempo pleiteei a vaga de conselheiro, mas não fui selecionada. 

 Minha formação acadêmica no curso de Pedagogia, por si só, não foi suficiente para o 

desenvolvimento da crítica e, somente após a formação em Direito, com a oportunidade de me 

envolver com a norma jurídica, me atentei com mais veemência às contradições do 

ordenamento jurídico e a realidade posta.  

Por um intervalo de três anos - de 2003 a 2006 - fui tutora do programa 

PROINFANTIL (Programa de Formação de Professores da Educação Infantil), no qual 

presenciei os pontos positivos de um programa como a necessidade de transmitir informações 
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que pudessem transformar o conhecimento das cuidadoras de creche em conhecimento 

docente. Porém, é sabido que por trás do discurso de qualificação profissional existe o 

interesse de formar mão de obra qualificada e barata. Nesse longo processo trabalhei na SME 

como coordenadora de creche, cuja permanência foi de breves oito meses, logo retornando a 

ser gestora de ensino infantil. 

A minha participação no grupo de pesquisa sobre CME, também oferecido pela 

UFG/Jataí, contribuiu para a compreensão do contexto histórico e os fatores que favorecem as 

contradições entre a função do CME e sua atuação. Uma vez que tais instituições estão longe 

de vivenciar uma democracia social na vigência de uma democracia burguesa, assim cito: 

“Somos pela república democrática como melhor forma de Estado para o proletariado sob o 

capitalismo, mas não temos o direito de esquecer que a escravatura assalariada é o destino do 

povo mesmo na república burguesa mais democrática” (LENIN, 1988, p. 235). 

Hoje, como estudante do curso de mestrado e com a análise do objeto de pesquisa em 

andamento, vivencio a incansável busca pela resposta sobre o conceito de qualidade da 

educação proposto pelo COMERV pelo fato de entender o quanto suas ações são 

determinantes na gestão democrática e, sobretudo, na qualidade da educação. 

Enquanto pesquisadora e aluna do mestrado, participei do encontro de pesquisadores 

promovido pela ANPED – Centro-Oeste em 2016 com a submissão do artigo e apresentação 

oral com o título Conselho Municipal de Educação e a qualidade da educação: primeiras 

aproximações.  

Participo do grupo de pesquisa NUFOPE (Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 

Formação de Professores), grupo que possibilitou a compreensão de forma crítica da educação 

e as questões conflituosas que permeiam a formação de professores no Brasil, contribuindo 

para meu crescimento intelectual e a compreensão das forças do capital sobre a educação e 

suas consequências.  

Na gestão da Escola de Educação Infantil pude me deparar com situações que me 

faziam pensar sobre o contexto político e o real, pois em muitos casos observava-se que o 

COMERV agia com certo autoritarismo e em nome do governo, daí emanava o 

questionamento: Afinal, quem esse órgão representa? A sociedade ou o governo? 

Participei como integrante da fundação do sindicato dos professores municipais de Rio 

Verde, o primeiro sindicato a nível municipal do estado de Goiás - SINTRAERV (Sindicato 

de Trabalhadores da Educação de Rio Verde) - que, com muita luta, sobreviveu às 

perseguições políticas. Filha de jornalista, político e professor, com pensamentos originários 

de partidos da esquerda e que, mesmo no avançar da idade, não diminuiu sua militância 
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inconformada, permaneço em protesto de não negar a identidade, sigo nossas convicções 

políticas iniciais com espírito de luta e em defesa da classe trabalhadora. 


