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O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOB A ÓTICA DA COMUNIDADE 
ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO 

 
Antonio Aparecido Lima1 

 
RESUMO: O presente estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva, de abordagem 
qualitativa e quantitativa, e tem como propósito verificar a percepção que a 
Comunidade Escolar da rede de ensino do município de Cornélio Procópio-PR tem 
sobre a atuação do Conselho Municipal de Educação (CME). 
PALAVRAS-CHAVE: Controle Social. Conselho Municipal de Educação. Comunidade 
Escolar.  
 
ABSTRACT: This study is characterised as descriptive research, qualitative and 
quantitative approach, and it has like  purpose to verify the perception that the School 
Community of the Teaching Network of the city of Cornélio Procópio-PR  has about the 
performance of the Municipal Council of Education (CME). 
KEYWORD: Social Control. Municipal Education Council. School Community.  
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A relação com o semelhante proporciona ao homem a possibilidade de 
transcender o individualismo natural e construir modos de agir em sociedade, e a partir 
destes produzir ações que satisfaçam os interesses da coletividade. Há uma 
transcendência do homem natural para o homem social, com repudio às relações de 
dominação de homens sobre grupos sociais. É a luta do homem pelo pleno exercício da 
liberdade regrada pelas relações sociais. Nesse contexto insere-se o governo, o agente 
facilitador e promotor de mecanismos que instrumentalizam o processo democrático 
para a transformação da realidade social, entre elas a da gestão e das políticas públicas 
educacionais na rede municipal de ensino. 

Notável é a transformação que vem ocorrendo nas relações entre governo e 
sociedade, rompendo condutas clássicas nas tomadas de decisões, até então absolutas 
pelos detentores de pode na esfera pública. Nessa nova vertente de como administrar a 
coisa pública, a sociedade se insere nos níveis de decisões dos governos por meio de 
vários mecanismos de participação, principalmente por meio dos Conselhos Municipais, 
entre eles o Conselho Municipal de Educação (CME). 

Poder Público e Sociedade, juntos, constroem na atualidade um novo capítulo da 
história brasileira, especialmente na transformação da administração pública por meio 
da gestão democrática. São atores que caminham juntos para atingir o objetivo que têm 
em comum. Logo, Comunidade Escolar e Conselho Municipal de Educação são partes 
que inter-relacionam durante essa caminhada. 

No decorrer do presente trabalho será discorrido sobre a percepção que a 
Comunidade Escolar da rede municipal tem sobre a atuação do Conselho Municipal de 
Educação (CME), um órgão do governo, de controle social, e garantidor de processos 
para o fortalecimento da democracia.  
�������������������������������������������������������������
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O estudo foi realizado no município de Cornélio Procópio-PR. A coleta dos 
dados foi realizada por meio de questionário junto à Comunidade Escolar, 
compreendendo o corpo docente, equipe pedagógica, equipe técnica e equipe de apoio - 
administrativo, motorista, zeladores e demais - das unidades de ensino da rede pública 
municipal, nos dias 25 e 26 de agosto de 2010. Foram distribuídos 115 questionários, 
dos quais preenchidos 91 espontaneamente, que correspondem 15,9% dos 539 
servidores que laboram na rede municipal de ensino, sendo: 365 docentes e 174 nas 
demais funções (TCE-PR, 2010). 

O questionário foi elaborado com questões fechadas e uma questão aberta na 
qual o participante teve espaço destinado para expressar qualquer manifestação de seu 
interesse a respeito do conteúdo abordado nas questões fechadas. 

O resultado da pesquisa evidencia a necessária e imediata revisão da postura do 
Conselho Municipal de Educação junto a Comunidade Escolar, o que requer esforços de 
todos os segmentos da sociedade que ocupam assento no referido Conselho. 
 
 

2. OS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO: FEDERAL E DO ESTADO DO 
PARANÁ 
 
Os Conselhos de Educação estão presentes em todas as esferas de governo do 

Brasil: Federal, Estadual, Distrital e Municipal. Segundo Houaiss (2004, p. 807) a 
palavra Conselho corresponde ao “grupo de pessoas apontado ou eleito como corpo 
consultivo e/ou deliberativo e/ou administrativo [...]”. Estão amparados na seguinte 
Legislação Federal: Lei n° 4.024, de 20-12-1961; Lei 9.394, de 20-12-1996; Lei n° 
9.131/95; Regimento Interno do CNE instituído por força da Portaria n° 1.305 de 02-09- 
1999 do Ministério da Educação (MEC) que fixa as atribuições da Câmara de Educação 
Básica (CEB) naquele Conselho.  

Os Conselhos Estaduais de Educação, sob a égide de uma política de 
descentralização definida pela primeira LDB (Lei n° 4.024/61), foram criados com o 
objetivo de orientar a política educacional da Unidade Federativa com tarefa de 
regulamentar por atos normativos as bases e diretrizes emanadas do Conselho Nacional 
de Educação, com a função de ordenar o Sistema de Ensino em diversos níveis.  

Por sua vez, o Conselho Estadual de Educação do Estado do Paraná, de acordo 
com o seu Regimento Interno, dispõe que é da sua competência: deliberar sobre 
medidas que visem ao aperfeiçoamento do Sistema de Ensino do Estado do Paraná nos 
diferentes níveis e modalidades e que estejam no âmbito de sua competência; subsidiar 
e acompanhar a execução do Plano Estadual de Educação; emitir pareceres sobre 
assuntos da área educacional por iniciativa dos seus conselheiros ou quando solicitado 
por autoridades governamentais do Estado; manter políticas de colaboração com os 
demais sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
emitir pareceres sobre questões relativas à aplicação da legislação educacional, no que 
diz respeito à integração entre os diferentes níveis e modalidades de ensino; analisar as 
estatísticas da educação, anualmente, apresentando aos demais órgãos do sistema de 
ensino subsídios para elaboração de políticas educacionais no âmbito da unidade 
federativa. 

Por sua vez, cada município orientado pelas diretrizes da União e do Estado, 
cabe normatizar as atribuições do seu Conselho Municipal de Educação. 
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3. ASPECTOS SOBRE CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
Os Conselhos criados nos municípios brasileiros são mecanismos de inserção da 

sociedade nas decisões das políticas públicas municipais. Entre tantos existentes e de 
relevância, destaca-se o Conselho Municipal de Educação, que cabe orientar o Poder 
Público Municipal no cumprimento das normas estabelecidas na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB), nos Parâmetros Curriculares Nacional (PCNs), nas 
Diretrizes Curriculares Nacional (DCNs) e no Plano Municipal de Educação (PME). 
Para tanto requer ampla e irrestrita autonomia em sua atuação. 

A criação e implementação do CME é parte do processo democrático, garantido 
na Carta Magna de 1988. Expressa a liberdade do homem em sociedade, porém, 
passível de reflexão, visto que há a liberdade propagada e a liberdade de espírito. A 
primeira é inerente aos interesses na relação de domínio, a segunda é a verdadeira, 
presente num processo democrático. Como afirma Ribas, a Constituição Cidadã “[...] 
propiciou substancial avanço dos direitos e garantias sociais ao implementar o 
mecanismo de controle e participação popular na fiscalização e na gestão cooperativa da 
administração pública” (RIBAS, 2008: 55).  

O CME tem relevância social no processo democrático pela própria dinâmica 
social à que está proposto em tese. No entanto, faz-se necessário refletir sobre os 
obstáculos e potencialidades que a realidade apresenta para a ação. Afinal, a principal 
característica do controle social é “[...] o envolvimento de qualquer cidadão, 
diretamente ou através de determinadas entidades não governamentais, na fiscalização 
dos atos da administração pública” (RIBAS, 2008: 72). 
 A presença do cidadão no controle social como representante de um segmento 
requer compreensão que sua atuação é uma prática participativa. Para tanto, o seu 
engajamento nos mecanismos de controle social traduz-se em exercício da democracia. 
No entanto, como ensina Cezare (2009) é necessário que o cidadão represente de fato os 
interesses da comunidade, e não sejam considerados clientes ou representantes dos 
interesses corporativos. 

A participação cidadã, como evidencia Machado (2009) potencializa a 
democratização das políticas públicas pelo aprofundamento da democracia participativa. 
Logo, o CME como órgão democrático assume atribuições de destaque no cenário das 
políticas públicas municipais via representação dos segmentos da sociedade, não 
distante, a Comunidade Escolar, que deve ser alimentada com informações sobre a 
atuação daquele Órgão do Governo. 

O CME é formado por entidades que indicam pessoas para representá-las. Elas 
representam segmentos da sociedade, inclusive o próprio Poder Executivo Municipal, e 
seu corpo diretivo necessita de estrutura de gestão própria e independente para executar 
suas funções. Para essa independência, necessita de recursos orçamentários e 
financeiros disponíveis. Logo, o CME precisa estar dotado de políticas próprias para sua 
atuação, amparado em Planos de Trabalho, e se manifestar mediante Resoluções 
expedidas. Imprescindível a existência de Comissões Temáticas, que possibilita tornar-
se dinâmico e coerente em suas ações. 

A representatividade da sociedade nas decisões da política não se limita mais 
somente ao Poder Legislativo, já que por intermédio do CME é possível ao cidadão se 
inserir diretamente no processo de condução das ações governamentais por meio das 
políticas públicas deliberadas a partir do Conselho. 
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 A Carta Magna de 1988 em seu artigo 206 determina que o ensino seja 
ministrado com base em princípios, e no Inciso VI do mesmo artigo define como 
Princípio a “gestão democrática do ensino público”, na forma da lei. Tem-se aí como 
gestão democrática a participação ativa da comunidade, dentre outras formas, pelo 
CME. O Conselho Municipal de Educação, para atender às determinações da Lei Maior 
e demais leis infraconstitucionais, deve reunir competências técnicas e 
representatividade dos diversos setores educacionais, ao nível das unidades escolares, 
por meio da formação de Conselhos Escolares dos quais participa a Comunidade 
Escolar. Ao CME cabe a responsabilidade intransferível de sua organização estrutural 
para adequada atuação, bem como pela capacitação dos próprios Conselheiros. 

O CME é um fórum de controle social e, nesse sentido, Barrios (2007) destaca 
que os conselhos são espaços políticos de participação direta dos cidadãos. Nesse 
sentido, os Conselhos devem desenvolver ações voltadas para a socialização das 
informações e conhecimentos e a efetividade do controle social, reiterada nos textos da 
legislação vigente. Ressalta-se que a atuação do CME como Órgão do Governo, firma-
se de fundamental importância no dimensionamento das dificuldades e possibilidades 
de efetivação das políticas educacionais voltadas para a cidadania. 

 
 

4. O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CORNÉLIO PROCÓPIO-PR 

 
A Lei Municipal n° 512/09, de 14 de maio de 20092 dispõe sobre a 

reorganização do Conselho Municipal da Educação e delibera que ele é um colegiado, 
de caráter permanente, autônomo e harmônico com o Poder Público Municipal, com 
funções consultiva, fiscalizadora, mobilizadora e de controle social, de forma a 
assegurar a participação da sociedade na gestão da educação municipal.  
 O mandato dos membros do CME é de dois anos, permitida uma única 
recondução. Sua Presidência é escolhida pelos seus membros.  

A função de Conselheiro Municipal da Educação, demonstrada no Quadro 1, é 
considerada de relevância social, não havendo qualquer remuneração pelo trabalho 
realizado e seus membros, depois de indicados pelas entidades representativas da 
sociedades, são nomeados por Decreto expedido pelo Executivo Municipal. Cabe ao 
CME organizar e aprovar seu Regimento Interno, definindo normas para suas reuniões e 
demais disposições de funcionamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO 1  FUNÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
  

Função 
 

Conteúdo 

 
Consultiva 

 
É exercida pela emissão de pareceres a consultas sobre assuntos educacionais de sua 

�������������������������������������������������������������
2 Boletim Oficial do Município, Ano LVII, n° 1703, de 21 de maio de 2009. 
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competência, formuladas pela Secretaria Municipal da Educação ou entidades de âmbito 
municipal. 
 

Fiscalizadora É exercida na verificação e acompanhamento do cumprimento da legislação e das normas 
educacionais, pelas instituições integrantes da rede municipal de ensino 
 

Mobilizadora Caracteriza-se pelo estímulo à participação da sociedade no acompanhamento e controle social 
da oferta dos serviços educacionais. 
 

Controle 
Social 

Prioriza o acompanhamento da execução das políticas públicas e da garantia do direito à 
educação, demandando soluções aos órgãos competentes, quando forem constatadas 
irregularidades. 

Fonte: Lei n° 512/09, município de Cornélio Procópio-PR. 
 
 Conforme prescreve a lei municipal “O Poder Executivo colocará à disposição 
do Conselho Municipal de Educação o quadro funcional e demais recursos necessários 
ao desempenho de suas atividades” (Lei n° 512/09, art. 7°), bem como “As despesas 
decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações próprias no orçamento vigente, 
suplementadas se necessário” (Lei n° 512/09, art. 8°).  
 O CME do município de Cornélio Procópio-PR é composto por onze membros, 
mais seus respectivos suplentes conforme definido na Lei n° 512/09, art. 2°, 
demonstrado no Quadro 2. 

A nomeação dos Membros do CME ocorreu por meio do Decreto Municipal n° 
2778/09, de 24 de setembro de 20093, e em seu artigo 2º dispõe que “O Presidente do 
Conselho Municipal da Educação será escolhido pelos seus membros. 
  
QUADRO 2  COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Quanti- 
dade 

 

Representante por Segmento da 
Comunidade 

 

Quanti-
dade 

 

Representante por Segmento da 
Comunidade 

 
02 

 
Poder Executivo representado pela 
Secretaria Municipal da Educação. 
 

 
01 

 
Professores da rede estadual de ensino, 
indicado pelo Núcleo Regional da Educação. 
 

01 Instituições de ensino particular de 
Educação Básica. 
 

01 Pais de alunos. 
 

01 Instituições de ensino superior. 
 

01 Servidores públicos que atuam na rede 
municipal de ensino. 
 

02 Professores da rede municipal de Ensino. 02 Comunidade. 
Fonte: Lei n° 512/09, município Cornélio Procópio-PR. 
 
 

5. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 
 
Preliminarmente, necessário registrar a elevada participação do grupo 

pesquisado que, espontaneamente, respondeu 79,3% dos questionários distribuídos, 
evidenciando assim a disposição desses em colaborar com a pesquisa científica. 

Os participantes foram questionados se há no município o Conselho Municipal 
de Educação. Apenas 41% demonstraram saber da existência dele no município. 
 O resultado desse quesito chama a atenção sobre o desconhecimento da 
Comunidade Escolar sobre a existência do Conselho, sobretudo por ser ele um fórum de 
discussão sobre políticas de interesse coletivo. Barrios (2007: 15), em sua Tese de 
Doutorado afirma que “[...] os fóruns são espaços de deliberação e divulgação das 

�������������������������������������������������������������
3 Boletim Oficial do Município, Ano LVII, n° 1725, de 08 de outubro de 2009.�
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políticas públicas” e que por eles aumentam a publicização e a vigilância da sociedade 
sobre as ações do setor. 

Buscou-se saber se o membro da Comunidade Escolar tem conhecimento se o 
CME se reúne regularmente. Apenas 4% da Comunidade Escolar questionada 
responderam que o Órgão se reúne regularmente, o que evidencia o baixo ativismo 
político do Conselho Municipal de Educação.  

Quando Pereira (2008) disserta sobre as reuniões dos Conselhos Municipais de 
Educação não deixa dúvidas que o CME não pode ser uma extensão do órgão do 
governo responsável pela gestão da educação, ou seja, ele é um colegiado independente 
e autônomo, porém harmônico. Por isso, imprescindível que o CME estabeleça sua 
política de gestão para que a sociedade tenha conhecimento, inclusive, sobre a 
periodicidade das reuniões. 

Ao ser questionado se já participou de alguma reunião do CME, apenas 9% da 
comunidade entrevistada afirmaram já ter participado de alguma. Pereira (2008, p. 142) 
afirma que “[...] os CMEs constituem-se como um excelente espaço para a participação 
democrática em busca de um novo modelo de gestão das políticas públicas 
educacionais”. Por sua vez Betlinski (2006, p. 101) ao discutir sobre participação da 
sociedade e controle social por meio de conselhos afirma que “A participação pressupõe 
diálogo” e complementa ensinando que participar é decidir coletivamente. Nesse 
contexto, necessário frisar que a decisão no Conselho Municipal de Educação é 
extensiva à capacitação, valorização e proteção do trabalhador na área educacional. 

O Princípio da Publicidade consagrado na Constituição Federal possibilita ao 
cidadão o acesso à informação sobre as práticas da administração pública. Inegável que 
tal Princípio seja extensivo ao Conselho Municipal de Educação, pois, é Órgão 
vinculado à administração pública municipal “[...] com funções consultiva, 
fiscalizadora, mobilizadora e de controle social, de forma a assegurar a participação da 
sociedade na gestão da educação municipal” (Lei n° 512/09, art. 1°). 

 A publicidade dos atos dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social. No entanto, quando a Comunidade Escolar foi 
questionada se recebe informações do CME foi constatada a ausência dessa prática, pois 
apenas 1% se manifestou positivamente. 

Com fulcro no Princípio da Publicidade aplicável a administração pública Ribas 
(2008, p. 68) assinala que “[...] a publicação dos atos não consiste em mera formalidade, 
podendo ser dispensada; muito ao contrário, é ‘conditio sine qua non’ para que o ato 
administrativo seja provido de validade”. Por sua vez, Betlinski (2006, p. 179) afirma 
que “[...] os conselhos não conseguem vocalizar nem dar publicidade às ações e aos 
encaminhamentos das políticas públicas para a educação”. 

Foi disponibilizada aos participantes uma questão aberta que possibilitou aos 
participantes livre manifestação. Obtiveram-se 17 (dezessete) registros, ou seja, 18,7% 
do total dos questionários preenchidos, sendo 10 (dez) com convergência para a 
necessidade de divulgação da existência, da finalidade e dos trabalhos do Conselho 
Municipal de Educação. Destaque para a manifestação de cinco participantes, 
identificados como P1, P2, P3, P4 e P5. 

Embora tenha poucas informações em relação ao CME no momento; acredito que ele 
seja de extrema relevância pois, tudo que diz respeito à educação é importante. O ensino 
necessita de várias fontes de atuação em prol do mesmo, dessa forma só há 
fortalecimento. Sendo assim o CME contribui a melhoria da educação em nosso 
município (P1). 
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Apesar de desconhecer, acho muito importante e deveria ser mais divulgado para não só 
os membros e sim para comunidade que é o mais interessado do conteúdo das decisões 
tomadas por esse conselho (P2). 
 
O CME do município existe, mas como todos os outros conselhos não tem efetiva 
participação da comunidade, o que é necessário é uma ampla divulgação dos poderes e 
atribuições do conselho, p/ que haja uma participação efetiva (P3). 
 
Embora tenha um vago conhecimento do que significa um CME, este deve ser mais 
divulgado para que todos saibam sua finalidade e possam ter uma participação ativa 
(P4). 
 
[...] é difícil opinar a respeito de algo que não se conhece, seja positivo ou 
negativamente. Como eu não sei sobre as atribuições legadas ao CME, relato apenas 
que poderia ser mais divulgado às escolas e comunidade escolar, pois, com certeza é um 
órgão voltado aos interesses da Educação (P5). 

 
Verifica-se por meio das respostas que a prática da publicidade dos atos do CME 

do município está distante de satisfazer as necessidades da sociedade, bem como 
atender ao Princípio Constitucional da Publicidade. 

Ficou evidenciado que 74% dos participantes desconhecem as atribuições 
daquele Conselho, que são: consultiva, fiscalizadora, mobilizadora, e de controle social 
(Lei n °512/09, art. 1°). 

Silva (2009: 40) ao tratar dos elementos constitutivos dos Conselhos Municipais 
de Educação, classifica suas funções e atribuições, destacando dois períodos, o antes e o 
depois da LDB (Lei 9.394/96) conforme descrito no Quadro 3. 

 
QUADRO 3 FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DO CME 

Funções do CME Atribuições do CME 

Antes da LDB Depois da LDB Antes da LDB Depois da LDB 

 
Consultiva e de 
assessoramento. 
 

Deliberativa. 
 

Opinativa. 

 
Consultiva e de 
assessoramento. 

 

Deliberativa. 
 

Propositiva. 
 

Mobilizadora. 
 

Acompanhamento e 
controle social. 
 

Normativa. 
 

Fiscalizadora. 

 
Ênfase nas delegadas pelo 
CEE. 

 

Menor poder de decisão. 
 

Solução de problemas. 

 
Ênfase nas conferidas pelo 
município. 

 

Participação na tomada de 
decisões. 
 

Participação na definição 
das políticas educacionais 
e acompanhamento da sua 
execução. 

FONTE: Silva, 2009, p. 40 4. 
 
É possível afirmar que a ausência do conhecimento da Comunidade Escolar 

sobre as atribuições do CME tem influência direta da negativa da prática da publicidade 
dos atos daquele Órgão. 

�������������������������������������������������������������
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A lei municipal que cria o Conselho Municipal de Educação assegura a 
participação da sociedade na gestão da educação municipal. É o canal pelo qual a 
sociedade exerce o direito da democracia, desde que ouvida pelos seus representantes. 
 Constatou-se que, ouvir, não é um verbo de ação praticado pelo CME perante a 
Comunidade Escolar, afinal apenas 4% dos membros da Comunidade participante da 
pesquisa afirmaram que o Conselho ouve a Comunidade Escolar.  

O CME de educação deve ser democrático e ouvir a Comunidade toda. Afinal, 
como ensina Paro (2008: 25) “A democracia, enquanto valor universal e prática de 
colaboração recíproca entre grupos e pessoas, é um processo globalizante [...]”. Logo, 
não pode haver democracia plena sem pessoas democráticas para exercê-la.  

A participação da sociedade em movimentos de políticas públicas é fortalecida 
quando ocorrem atividades mobilizadoras caracterizadas pelo estímulo à participação do 
cidadão. O exercício do Controle Social se fortalece quando a mobilização ocorre de 
forma sistêmica. Como ensina Houaiss (2004), mobilizar consiste em conclamar 
pessoas a participar de uma atividade social, política ou de outra natureza, insuflando-
lhes entusiasmo. 
 Verificou-se pela oitiva da Comunidade Escolar que a ausência de atividades 
mobilizadoras desenvolvidas pelo CME é uma realidade. Apenas 1% afirma que o CME 
desenvolve tais atividades.  Pereira (2008: 136) assinala que a pouca visibilidade dos 
órgãos de controle é um problema comum a todos os conselhos pesquisados e que os 
meios de comunicação têm dado pouco ou nenhum valor aos órgãos de controle social, 
evidenciando que os conselhos municipais de educação raramente foram enfocados 
pelos jornais. 

Saber onde e quando o CME se reúne é fator fundamental para o processo 
democrático. A Comunidade questionada demonstrou ausência desse conhecimento por 
99% dos participantes, o que demonstra ausência de publicidade dos atos daquele 
Órgão.  

Como afirmado anteriormente, o Princípio da Publicidade está inserido no 
contexto do Estado Democrático de Direito onde o poder emana do povo e por ele é 
exercido. Como assinala Ribas (2008: 63) “ganha relevância, na seara da Administração 
Pública, o princípio da publicidade, o qual tem como escopo dar ciência ao público, 
população de um modo geral, dos atos administrativos realizados”. Os atos do CME são 
de natureza administrativa. 

A Comunidade Escolar foi questionada se o CME pode ser considerado um 
conselho ativo ou inerte. Constatou-se que 97% dos participantes não o consideram 
como órgão ativo em suas ações. Assim, a ausência de ações que caracteriza o CME 
como um Conselho ativo não contribui para a gestão democrática das políticas 
educativas. Como afirma Pereira,  

 
[...] a gestão democrática de políticas educativas introduz movimentos importantes 
como a participação popular na gestão das políticas públicas”, podendo criar condições 
para uma “ampla reformulação das práticas educativas, em busca de um novo modelo 
pedagógico-administrativo (PEREIRA, 2008: 70).  
 

 Apesar de todo contexto evidenciado em relação à atuação do CME, a pesquisa 
demonstra que 88% dos participantes têm interesse em conhecer mais sobre o Conselho 
Municipal de Educação.  

Ao discorrer sobre a Escola e Democracia, Saviani (1991: 89) fala da 
contribuição do professor para esse processo e escreve que cada professor tem uma 
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contribuição específica a dar, “[...] em vista da democratização da sociedade brasileira, 
do atendimento aos interesses das camadas populares, da transformação estrutural da 
sociedade”. 

Conhecer as atribuições do CME é condição essencial ao exercício das 
atividades profissionais na rede municipal de educação. Notadamente, quando a 
Comunidade Escolar foi questionada se conhece sobre as atribuições e a importância do 
CME, a resposta foi que apenas 13% conhecem as atribuições daquele Órgão. Silveira 
Junior (2009, p. 56) ao escrever sobre o fortalecimento da democracia deliberativa por 
meio dos conselhos gestores apresenta objetivos específicos de um Conselho Municipal 
de Educação: 

 
Consolidar de uma estrutura educacional que garanta a aprendizagem escolar e a 
participação coletiva na avaliação das ações pedagógicas e administrativas do poder 
público municipal; Incentivar a instituição de ações colegiadas que propiciem a 
intervenção organizada, bem como as atitudes preservadoras de autonomia municipal e 
de representatividade social; Ampliar a capacidade de atuação dos conselheiros; 
Estimular a colaboração entre conselheiros municipais, estaduais e nacionais de 
educação; Assegurar a participação da sociedade no alinhamento da gestão educacional 
(SILVEIRA JUNIOR, 2009: 56).  
 

Pereira (2008) acrescenta que os conselhos devem ser espaços para reflexão da 
atual sociedade e por meio dos Conselhos a sociedade pode se organizar e promover 
ações voltadas à descentralização do poder. 
 Embora apenas 13% dos membros participantes da pesquisa tenham declarado 
conhecer as atribuições do CME, 88% manifestaram interesse em conhecer mais a 
respeito desse Órgão.   

A manifestação de uma pessoa sobre a importância do CME requer que esta 
tenha prévio conhecimento sobre as atribuições daquele Órgão. Assim, a pesquisa 
buscou saber como a Comunidade Escolar se manifesta a respeito, e foi constatado que 
29% da Comunidade Escolar consideram o CME de extrema relevância. Apenas 1% da 
Comunidade Escolar considera aquele Órgão de importância irrelevante. 

Ribas ao discorrer sobre a incidência do controle social e seu papel junto ao 
Poder local, assinala:  

 
O controle social apresenta como principal característica o envolvimento de qualquer 
cidadão, diretamente ou através de determinadas entidades não governamentais, na 
fiscalização dos atos da administração pública, ou seja, a sociedade atua no controle das 
decisões governamentais para constatar o respeito às normas e princípios 
constitucionais, bem como as demais normas infraconstitucionais reguladoras da 
administração pública (RIBAS, 2008: 72).  
 

 Neto (2000) por sua vez contribui, dizendo que pelo controle social a sociedade 
garante a conformidade das condutas dos atores aos modelos ou padrões estabelecidos. 
Pereira vê o CME como um campo fértil à investigação, e afirma:  
 

[...] à medida que, por intermédio do entendimento de seus processos de 
institucionalização, abordando aspectos legais, técnicos e público-culturais, poderão 
trazer importantes contribuições para a produção teórica sobre gestão democrática dos 
sistemas de ensino (PEREIRA, 2008: 70).  
 

 O Conselho Municipal de Educação é vital para o desenvolvimento e 
fortalecimento das políticas públicas educacionais, pois é o mecanismo que atua no 
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controle das decisões governamentais. Assim, buscou-se saber da Comunidade Escolar 
sua opinião quanto a quem compete a responsabilidade para desenvolver ações voltadas 
ao fortalecimento do Conselho Municipal de Educação. A Secretaria/Diretoria da 
Educação foi indicada como o maior percentual, 33%, seguido de 19% para a 
Comunidade Escolar; 17% para o Conselho Municipal de Educação; 12% para o 
Prefeito; e 6% para a Promotoria Pública, e 23% não souberam ou não responderam.  
 A Lei n° 512/09, que dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal da 
Educação fornece direcionadores evidenciando que a responsabilidade pelo 
desenvolvimento de ações voltadas ao fortalecimento do CME é do próprio Conselho. 
 

Art. 1º - O Conselho Municipal da Educação é um órgão colegiado, criado pela Lei nº 
43/97, de caráter permanente, autônomo e harmônico com o Poder Público Municipal, 
com funções consultiva, fiscalizadora, mobilizadora e de controle social, de forma a 
assegurar a participação da sociedade na gestão da educação municipal. [...]; §3º - A 
função mobilizadora se caracteriza pelo estímulo à participação da sociedade no 
acompanhamento e controle social da oferta dos serviços educacionais. [...]; Art. 6º - O 
Conselho Municipal da Educação deverá organizar e aprovar seu Regimento Interno, 
definindo normas para suas reuniões e demais disposições de funcionamento 
(CORNÉLIO PROCÓPIO-PR. LEI 512/09)5. 
 

 Como observado, o CME tem função mobilizadora e esta função se caracteriza 
pelo estímulo à participação da sociedade. Por meio de um Regimento Interno o CME 
pode estabelecer parâmetros para essa mobilização, bastando sua iniciativa. Reforça 
esse posicionamento, a condição de o CME ser um Órgão do Governo, que, de acordo 
com o Artigo 7° e 8° da Lei n° 512/09 terá quadro funcional e demais recursos 
necessários ao desempenho de suas atividades, inclusive recursos orçamentários. 
 O último quesito do questionário teve como propósito saber a opinião da 
Comunidade Escolar quanto à importância da pesquisa ora desenvolvida. Nenhum 
referencial teórico foi distribuído aos participantes para que não houvesse interferência 
no resultado da pesquisa. No entanto, a Comunidade Escolar considera a presente 
pesquisa importante, com 76% de aprovação. 

A pesquisa é fundamental, pois sem ela não há avanço no conhecimento. 
Segundo Gil (2010), é por intermédio da pesquisa que se proporcionam respostas aos 
problemas propostos e elas são requeridas quando não se dispõe de informações 
suficientes para responder ao problema. Acrescenta Oliveira (2002, p 62) que “A 
pesquisa tem por objetivo estabelecer uma série de compreensões a fim de construir 
repostas para as indagações e questões levantadas nos diversos ramos do 
conhecimento”, ou ainda nas palavras de Medeiros (2005, p. 41) pela pesquisa permite-
se a “[...] distinção entre aparência e essência dos fenômenos perceptíveis pela 
inteligência humana” e com isso possibilitar a verificação, interpretação e conclusão da 
realidade.  
 A realidade social é sempre transformada pela ação do homem e o resultado 
dessa ação interfere nos padrões de qualidade da educação. Assim, conhecer esses 
fatores é permitir-se à reflexão sobre atitudes praticadas ou mesmo a ausência delas. 
 

�������������������������������������������������������������
5 CORNÉLIO PROCÓPIO-PR. Lei 512/09, de 14 de maio de 2009. Dispõe sobre a reorganização do Conselho 
Municipal de Educação. Boletim Oficial, Ano LVII, n. 1703, Cornélio Procópio-PR, 21 mai. 2009. Município de 
Cornélio Procópio. 2009. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 A sociedade brasileira, alimentada pelo espírito da democracia, a cada dia rompe 
gradativamente com o comportamento ditatorial vivido pela sociedade brasileira por 
várias décadas. Por meio do relacionamento social, o homem transcende o 
individualismo e se põe à construção de mecanismos que superem a força dos grupos 
dominantes.  

Insere-se no contexto o domínio que o poder público exerce sobre a sociedade 
pelos seus representantes. No entanto, há uma força social que labora para que o 
governo insira em definitivo a sociedade nos mecanismos de gestão pela participação 
social na construção das políticas públicas.  

Percebe-se uma realidade transformadora na relação entre governo e sociedade, 
fortalecida com a Constituição Federal de 1988 que rompe o processo clássico de 
tomada de decisões pelos governantes. Inserem-se no contexto os Conselhos Municipais 
de Educação como nível de decisões sobre as políticas públicas educacionais no 
território municipal.   

A concepção e implementação do Conselho Municipal de Educação é parte do 
processo democrático que proporciona o avanço dos direitos e garantias sociais. O 
controle social realizado pelo Conselho é exercido por diversos segmentos da sociedade 
por seus representantes, os Conselheiros Municipais. 

O Controle Social por intermédio do CME é amparado pela Constituição 
Federal, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e por lei municipal que cria o CME, 
e que se mostra como de fundamental importância no dimensionamento das 
dificuldades e possibilidades de efetivação de políticas públicas na educação voltada 
para a cidadania. Afinal, esse Órgão é um fórum de controle social, espaço político de 
participação direta dos cidadãos.  

O CME do município de Cornélio Procópio é um órgão colegiado, de caráter 
permanente, autônomo e harmônico com o Poder Público Municipal, com funções 
consultiva, fiscalizadora, mobilizadora e de controle social e garante o direito à 
participação da sociedade na gestão da educação municipal. Sua função é considerada 
de relevância social e seus membros não são remunerados.  

Diante dos resultados dos dados coletados, constata-se que a Comunidade 
Escolar, em sua maioria, não sabe da existência do CME no município. Diante da 
evidência, verifica-se que esse fórum de debate não está sendo potencializado como 
espaço de deliberação e divulgação das políticas públicas educacionais, bem como a 
regularidade das reuniões no contexto da periodicidade é desconhecido pela 
Comunidade Escolar.  

Logo, é possível afirmar que a Comunidade Escolar não é estimulada a 
participar das reuniões e assim seus membros permanecem distantes das discussões das 
políticas públicas educacionais no município. Logo, o baixo ativismo político do 
Conselho Municipal de Educação está na ausência da participação da Comunidade 
Escolar nas reuniões daquele Órgão, o que prejudica as decisões políticas na área da 
educação por meio do processo democrático.  
 Constata-se que ouvir a Comunidade Escolar não é uma prática habitual do 
CME, o que demonstra ausência do exercício democrático pelo Conselho Municipal. 
Afinal, a Comunidade Escolar sequer conhece as atribuições do Conselho. 
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O CME não estimula a Comunidade Escolar à participação no controle social. A 
consequência é a Comunidade não o considerar Órgão ativo em suas ações, e assim, o 
Conselho não contribui com o processo da gestão democrática. 

A pesquisa demonstrou evidências reais do interesse da Comunidade Escolar em 
conhecer as atribuições do Conselho Municipal de Educação, o que demonstra estar 
buscando compreender os vínculos de sua prática laboral com a prática social.  

A ausência da prática democrática do CME contribui para que a Comunidade 
Escolar se considere não apta a dimensionar a relevância daquele Órgão. No entanto, a 
Comunidade ouvida acredita que cabem ações conjuntas entre a 
Secretária/Departamento de Educação, Comunidade Escolar, Conselho Municipal de 
Educação e Chefe do Executivo Municipal para o fortalecimento daquele Órgão. 

A presente pesquisa possibilita uma série de compreensão sobre a realidade do 
Conselho Municipal de Educação do município de Cornélio Procópio, e permite a partir 
de reflexões, a construção de propostas resolutivas para superar o baixo ativismo do 
Conselho. Tais ações devem ser, primordialmente, de iniciativa das entidades que 
compõe o Conselho Municipal de Educação. 

Constata-se assim que a atuação do Conselho Municipal de Educação do 
município de Cornélio Procópio está distante dos ditames da legislação vigente e da 
perspectiva apresentada pela Comunidade Escolar. 
 Diante do resultado evidenciado, sugere-se que governo e sociedade organizada 
somem esforços para que o CME por meio de seus Conselheiros mantenha permanente 
diálogo com a sociedade, inclusive com a Comunidade Escolar, a fim de debater 
questões sobre a política municipal de educação antes e após as deliberações do 
Conselho. Registra-se que a política de atuação do CME não é de responsabilidade 
isolada de seus membros, mas essencialmente das entidades que os indicam. Sugere-se 
ainda às entidades que ocupam assento no CME a abertura de debates sobre a sua 
atuação no Conselho Municipal de Educação.  

Registra-se que a responsabilidade pelo fortalecimento do CME não está restrito 
a um só segmento representativo que o compõe, mas extensivo a todos. Logo, uma vez 
constatado o baixo nível de estímulos e respostas à comunidade de um determinado 
segmento que compõe o Conselho, os demais devem articular-se para fortalecê-lo, a 
exemplo, para a Comunidade Escolar, representada por professores e servidores 
públicos da rede municipal de ensino. 

 
 

7. REFERÊNCIAS 
 
BARRIOS, Susana Rosa Lopez. Saúde, democracia e gestão: O caso dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscalizadores das autarquias Hospitalares do Município de São Paulo. 
2007. 166 p. Tese (Doutorado em Ciências – Área de Concentração: Medicina 
Preventiva). Universidade de São Paulo. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/>. 
Acesso em 31 ago. 2010. 
 
BARROS, Aidil de Jesus Paes de; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Projeto de 
Pesquisa: propostas metodológicas. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 1990. 
 
BETLINSKI, Carlos. Conselhos Municipais de Educação: Participação e cultura 
Política. 2006, 232 p. Tese (Doutorado em Educação). Pontifícia Universidade Católica 



�����������	
������
���������������������	�������� ��

!""#$%%&&&'()**+�,'�-�'.+%-,)��/��,0"�+)*)�%�

de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2749>. Acesso em 
02 set. 2010.  
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em: 14 
set. 2010. 
 
BRASIL. Lei n° 9.131, de 24 de novembro de 1995. Altera dispositivos da Lei n° 
4.024, de 20 de dezembro de 1961. 
Disponível:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9131.htm>. Acesso em 29 set. 
2010. 
 
________. Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. Disponível: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em 29 set. 2010. 
  
________. Lei n° 10.172, de 09 de janeiro de 2001.  Aprova o plano Nacional de 
Educação. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10172.htm>. Acesso em 31 
ago. 2010. 
 
CEZARE, Juliana Pellegrini. Conselhos Municipais e Governança: uma análise do 
Conselho de Representantes de Parapiacaba e Parque Andreense do Município de Santo 
André-SP. 2009. 177 p. Dissertação de Mestrado. Departamento de Saúde Ambiental. 
Faculdade de Saúde Pública. Universidade de São Paulo: São Paulo, 2009. 
 
CORNÉLIO PROCÓPIO-PR. Lei 512/09, de 14 de maio de 2009. Dispõe sobre a 
reorganização do Conselho Municipal de Educação. Boletim Oficial, Ano LVII, n. 
1703, Cornélio Procópio-PR, 21 mai. 2009. Município de Cornélio Procópio. 2009. 
 
________. Decreto 2778/09, de 25 de setembro de 2009. Nomeia os membros do 
Conselho Municipal da Educação, Ano LVII, n. 1725, Cornélio Procópio-PR, 08 out. 
2009. Município de Cornélio Procópio. 2009. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 3.ed. São Paulo: Atlas, 
1996.  
 
________. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
HINVAITT, Cláudia Motta; MIRANDA, Shírley Raquel Jaques. Conselho Municipal 
de Educação: Um Caminho da Gestão Democrática a ser Perseguido. Trabalho de 
conclusão de Curso de Pedagogia do Centro de Ciências Humanas e Educação da 
Universidade da Amazônia. Belém-Pará. 2002. Disponível em: 
<http://www.nead.unama.br/site/bibdigital/monografias/conselho_regional_de_educaca
o.pdf >.  Acesso em: 31 ago. 2010. 
 



�����������	
������
���������������������	�������� ��

!""#$%%&&&'()**+�,'�-�'.+%-,)��/��,0"�+)*)�%�

HOUAISS, Instituto Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2004. 
 
HUBNER, Maria Martha. Guia para Elaboração de Monografias e Projetos de 
Dissertação de Mestrado e Doutorado. São Paulo: Pioneira. 1998. 
 
MACHADO, Eloise Helene Hatschbach. Conselhos Gestores e Disposições Políticas: 
Um Estudo de Caso da Região Metropolitana de Curitiba. 2008. 100 p. Dissertação 
(Mestrado em Sociologia). Setor de Ciências Sociais. Universidade Federal do Paraná. 
Disponível: < http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/handle/1884/284>. Acesso em 31 
ago. 2010.  
 
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica.  7. ed. São Paulo. Atlas: 2005, 326 p. 
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). Regimento Interno do Conselho Nacional 
de Educação. Portaria n° 1.306 de 02/09/1999. DOU 28/07/1999. Disponível: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP/CP099.pdf>. Acesso em 29 set. 2010. 
 
________. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB n° 3/2005. Define 
normas para a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de duração. 
Disponível: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb018_05.pdf >. Acesso em: 
29 set. 2010. 
 
________. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB n° 7/2007. Aprovado 
em 19/04/2007. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/pceb007_07.pdf>. Acesso em 29 set. 
2010. 
 
NETO, Scuro Pedro. Manual de Sociologia Geral e Jurídica. 4. ed. São Paulo. 
Saraiva: 2000. 
 
OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Metodologia Científica Aplicada ao Direito. São Paulo. 
Pioneira: 2002. 
 
PARANÁ. Conselho Estadual de Educação do Paraná (CEE/PR). Disponível: 
<http://www.cee.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/reg_int_novo.pdf>. Acesso em 29 set. 
2009. 
 
PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 
2008. 
 
PEREIRA, Tarcísio Luiz. Conselhos Municipais de Educação: desafios e 
possibilidades na gestão democrática de políticas educativas. 2008. 205 f. Dissertação 
(Mestrado em Educação). Universidade Estadual Paulista-FCT/UNESP, Presidente 
Prudente, 2008. Disponível em 
<http://www4.fct.unesp.br/pos/educacao/teses/tarcisio.pdf>. Acesso em 03 set. 2010. 
  



�����������	
������
���������������������	�������� ��

!""#$%%&&&'()**+�,'�-�'.+%-,)��/��,0"�+)*)�%�

RIBAS, Fábio Martins. O Controle Social na administração Pública Municipal. 
2008. 138 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Setor de Ciência Jurídicas, 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2008. Disponível 
<http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/handle/1884/284>. Acesso em 31 ago. 2010. 
 
SAVIANI, Dermeval. Escola e Domocracia. 23. ed. São Paulo: Cortez, 1991. 
 
SILVA, Darci Bueno da. Conselhos Municipais de Educação na Instituição dos 
Sistemas Municipais de Ensino do Rio Grande do Sul. 2009. 160 f. (Mestrado em 
Educação). Faculdade de Educação.  Universidade Federal do Reio Grande do Sul. 
Porto Alegre, 2009. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/16398>. 
Acesso em 03 set. 2010.  
 
SILVEIRA JUNIOR, Olney Bruno da. O fortalecimento da democracia deliberativa 
por meio dos conselhos gestores: O caso do Conselho Municipal de Educação do 
município de Poços de Caldas. 2009. 183 f. Dissertação (Mestrado em Administração 
das Organizações). Faculdade de Economia, Administração e contabilidade de Ribeirão 
Preto. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 2009. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br.br/>. Acesso em 31 ago. 2010. 
 
TCE-PR-Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Perfil do Município. Disponível 
em:<http://www.controlesocial.pr.gov.br/PerfilMunicipal.aspx?>. Acesso em 14 set. 
2010. 
 


