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Constituição brasileira de 1988 trouxe uma série de avanços com relação à 

construção de uma institucionalidade participativa e de controle social nas 

políticas públicas, visando tornar mais democrático o processo de tomada 

de decisão de um Estado historicamente atrelado a lógicas e aos interesses 

privados. 

Como resultado da ação política de diversos movimentos e organizações, im-

portantes conquistas foram obtidas no desenvolvimento do controle social das áreas de saúde, 

assistência social, direito da criança e do adolescente e demais políticas sociais. Esse esforço de 

democratização não conseguiu alcançar as políticas econômicas que, sob o manto do discurso 

de uma pretensa tecnicidade e vinculadas a uma lógica internacional que acirra desigualdades, 

buscam se manter isoladas da Política, entendida aqui como exercício e espaço ampliados de 

disputa e negociação comprometidos com o interesse público.

Assim como nas demais políticas sociais, a Constituição garantiu avanços importantes com 

relação à gestão democrática e ao controle social da educação pública brasileira. Porém, apesar 

das dificuldades enfrentadas por todas as áreas para concretizar a participação e o controle 

social efetivos, as políticas educacionais seguem sendo uma das áreas com menor permea-

bilidade à influência efetiva da sociedade civil no processo de fiscalização, monitoramento e 

tomada de decisão. 

Esta publicação se vincula a uma linha de trabalho de Ação Educativa, destinada a com-

preender o porquê desta situação e a contribuir para a construção de caminhos e propostas para 

superá-la. Trabalho desenvolvido em parceria com outras organizações, redes, pesquisadores e 

pesquisadoras que vêm acumulando reflexão e desenvolvendo atuações comprometidas com o 

aprimoramento da gestão democrática em educação. 

A publicação nasce do entendimento de Ação Educativa, das organizações da Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação e de ActionAid Brasil (entidade da sociedade civil internacio-

nal vinculada à promoção dos direitos humanos em escala planetária), de que urge revitalizar 

os espaços e processos de participação e controle social em educação, trazendo novos atores, 

dinâmicas e significados. É necessário superar um quadro marcado, predominantemente, pela 

burocratização excessiva, pelo atrelamento das instâncias de participação aos governos, pela 

falta de representatividade social, pela concentração de saberes e informações, pela aridez e 

pelo esvaziamento político. 

Sensível à complexidade da realidade social e às especificidades da área de educação, é 

necessário “abrir as janelas” e dialogar abertamente com as aprendizagens de outros campos de 

políticas sociais, na perspectiva contextualizada de entender os desafios da gestão democrática 

em educação como parte do desafio maior de democratização do Estado brasileiro.
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O jurista Fábio Konder Comparatto abre a publicação com um texto instigante sobre o desafio 

da construção de um contrapoder popular. Para ele, o avanço da democratização do Estado 

brasileiro depende da organização de um contrapoder porque “(...) no diálogo político só se res-

peita quem tem poder. Num determinado momento, haverá uma condescendência maior com 

alguns setores, mas se não tiverem poder, não serão considerados parceiros e nem mesmo uma 

espécie de adversário. São simplesmente figurantes”.

As pesquisadoras Carla Almeida e Ligia Luchmann resgatam conceitos e traçam um panorama 

histórico das conquistas obtidas pelos movimentos brasileiros, nas últimas décadas, relativas ao 

controle social e à participação nas diferentes políticas sociais. O artigo possibilita uma visão con-

textualizada dos desafios dos processos participativos no conjunto das políticas e provoca reflexões 

sobre como a área educacional, a partir das suas especificidades, pode avançar considerando as 

aprendizagens dos campos da assistência social, saúde e moradia, entre outros campos.

Já o professor Genuíno Bordignon centra o seu artigo em identificar os limites e as pos-

sibilidades dos conselhos de educação. Ao mergulhar no texto, o leitor e a leitora conhecerão 

a história dos conselhos de educação, sua natureza e função e seus velhos e novos dilemas. 

Diversamente das políticas adotadas em outras áreas como assistência social, saúde e dos dire-

itos da infância e da adolescência, o autor afirma que os conselhos de educação no Brasil foram 

marcados, desde a origem, por um caráter elitista e corporativo. Historicamente, não receberam 

atribuições de controle social, funcionando mais como órgãos de assessoramento do governo.

Vital Didonet nos leva a conhecer os mecanismos institucionalizados de participação e de 

controle social de políticas no Poder Legislativo. Experiente consultor e ativista da educação no 

espaço legislativo e fora dele, Vital nos apresenta como funcionam os projetos de lei de iniciativa 

popular, as petições, as audiências públicas, as reclamações e representações de pessoa física 

ou jurídica contra autoridades ou entidades públicas, entre outros. Já o promotor de Justiça de 

São Paulo, Motauri Ciocchetti de Souza, explica o papel e o funcionamento do Ministério Público 

no controle das políticas públicas, instituição do Sistema de Justiça que foi consagrada na Cons-

tituição de 1988 como grande guardiã da cidadania.

Das terras cearenses, o professor e ex-secretário municipal de educação de Fortaleza, Idevaldo 

Bodião, e a assessora jurídica do Cedeca, Nadja Bortolotti, relatam e analisam uma rica experiên-

cia de organização da sociedade civil e de pressão pelo aprimoramento da participação e do con-

trole social em educação, que teve início no município ao final dos anos de 1980. Com certeza, a 

experiência traz inúmeras aprendizagens e pode inspirar estratégias em outras regiões do país.

 O professor Luiz Roberto Alves discute o papel da mídia no aprimoramento das políti-

cas públicas. Para o autor, a mídia seria o lugar de referência dos encontros, da busca 
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do consenso, da explicitação dos dissensos, do acompanhamento crítico, do aumento da 

densidade e expansão do fenômeno político e da visibilidade do que é comum, de todos. 

Mas, não o é. Ao longo do texto, Alves discute porque é tão difícil para a mídia exercer 

esse papel, abordando as contradições e os obstáculos presentes nos próprios meios de 

comunicação, entre eles, “a volúpia do espetáculo e da fugacidade”. Ao final, aponta pistas 

e possibilidades para a construção e o fortalecimento de uma agenda social comprometida 

com o bem comum.

No último artigo, Denise Carreira foca sua reflexão na importância das Conferências Nacio-

nais de Educação como espaços ampliados de participação da sociedade civil para incidir nas 

políticas públicas e processo fundamental para o aprimoramento da gestão democrática, do 

controle social e da mobilização social por educação no país. 

Apesar de diversas conferências terem sido realizadas no primeiro mandato do Presidente 

Lula (saúde, assistência social, meio ambiente, criança e adolescente, direitos humanos, 

mulheres, cidades etc), a Educação conseguiu somente em 2008 uma Conferência Nacional 

restrita à Educação Básica. Para a autora, a experiência de pressão sobre o governo federal 

pela convocação da Conferência por parte das entidades vinculadas à Campanha Nacional pelo 

Direito à Educação, entre outras, trouxe uma certeza: é necessário que a realização periódica 

das Conferências não fique à mercê da agenda e da vontade política da gestão em exercício e se 

torne uma obrigação definida em lei.

Em tempos da perigosa revalorização da “lógica gerencial” como único caminho para a 

solução dos problemas das políticas sociais, é importante lembrar e afirmar que a participação 

cidadã é fator decisivo para o avanço e qualificação das políticas públicas. Afirmação que é res-

paldada por inúmeros estudos nacionais e internacionais. O desafio é grande, mas há diversos 

acúmulos, experiências e sementes nas mãos da sociedade civil brasileira!

Boa leitura!

Camilla Croso e Denise Carreira

Em questão_abr_08.indd   7 4/15/08   11:48:18 AM



Em questão_abr_08.indd   8 4/15/08   11:48:18 AM



09

Fábio Konder Comparato | Professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

 
política é uma atividade que gira em torno do poder. O poder é o grande 
instrumento de atuação política. O povo brasileiro não tem e nem nunca teve 
poder. Vocês dirão: “O poder que nós entendemos é o poder do Estado”. É esta 
a concepção errônea que nos foi incutida durante todos esses séculos de vida 
brasileira. Para nós, o povo continua sendo o que sempre foi: um espectador 
passivo que não entra no jogo do poder. Isso é quase óbvio, mas apenas para um 

grupo de pessoas que ainda não penetrou no quadro do conhecimento.
Fala-se muito da falta de diálogo com o governo. Mas por que o governo dialogaria com o 

povo? Tomem nota disso: os homens que estão no governo, seja a qual partido pertencerem, 
de qualquer origem social, só respeitam quem tem poder. Eles temem e respeitam a oposição 
de certas entidades como a Igreja Católica, porque ainda têm um certo poder. O povo não tem 
poder e nunca teve.

Costumo lembrar um episódio característico, espécie de “certidão de batismo” do Esta-
do brasileiro, ainda sob o regime colonial. Em 1549, desembarcou, em Salvador, Bahia, o 
recém-nomeado governador-geral Tomé de Souza, trazendo um regimento geral de governo. 
Nessa comitiva, havia uma espécie de “embrião de governo”, um ouvidor-geral, equivalente 
ao ministro da Justiça hoje. Havia também um provedor mor, equivalente ao ministro da 
Fazenda, além de autoridades eclesiásticas, porque o rei de Portugal se unia à Igreja. Havia 
ainda as soldadescas. 

O Regimento Geral do governo tudo previa, mas faltava um detalhe nessa previsão: não ha-
via o povo. Os indígenas, que formavam a quase totalidade da população brasileira, não eram 
o povo. Eles formavam uma nação estrangeira, considerada incorrigível e bárbara. Ainda não 
havia o tráfico negreiro, que traria ao Brasil o maior contingente de africanos que aportou nas 
Américas. Não havia o povo.

No momento em que a economia começou a funcionar, a sociedade brasileira instaurou um 
sistema de senhorio rural, fundado sobre a escravidão e na dominação de um certo número de 
homens livres que viviam à margem do senhor rural. Eram semelhantes àqueles servos da gleba 
na Europa feudal. Não eram considerados escravos, mas dependiam inteira e territorialmente 
do senhor. 

Toda a nossa tradição de posse rural vem desse fato. Esses homens eram admitidos para 
lavrar pequenas glebas de terra desde que se prestassem a servir o proprietário rural, que deti-
nha a dominação absoluta desses homens, chegando até mesmo à possibilidade da execução 
capital de parentes e agregados. Acumulava também o poder eclesiástico. O padre que vivia nos 
domínios rurais dependia inteiramente do senhor, fazendo dos batizados, casamentos e enterros 
uma espécie de serviço religioso do senhor. Estes mantinham uma relação de poder com os 
demais senhores rurais. Eram como verdadeiros Estados, com guerras, incursões violentas no 
território de outros e a manutenção de uma relação semelhante com os representantes da Coroa 
portuguesa. Em suma, não havia o povo.

1 Edição de palestra realizada na Assembléia Anual da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ocorrida em São Paulo, 
 nos dias 23 e 24 de março de 2004. 
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Quando se iniciou a industrialização no País, no século XX, sobretudo a partir de 1930, 
verificaram-se a criação, por parte do Estado, de uma classe industrial e a criação estatal dos 
sindicatos, que, desde o início, foram manipulados. Dependiam de uma autorização de funcio-
namento do Ministério do Trabalho, que podia intervir neles. Como sou velho, venho de uma 
época em que era muito comum o Ministro do Trabalho destituir líderes sindicais e nomear 
outros. O sindicato era um braço do Estado. 

Quando isso terminou, qual foi a grande mudança? Foi a divisão sindical, ou seja, ainda 
não havia nenhum contrapeso ao poder, agora do Estado burocrático e da iniciativa privada.
Em pouco tempo, a partir de 1990, em alguns setores, mais da metade das empresas privadas 
passaram para o domínio estrangeiro.

Qual é a conseqüência disso tudo no plano político social e de mentalidade? Sedimen-
tamos um tipo de relacionamento de caráter suplicante com os poderosos, com o Estado 
e com a iniciativa privada. A relação é sempre de súplica e de respeito servil, o que é 
inadvertidamente transmitido para as organizações não-governamentais (ONGs) e para as 
entidades da sociedade civil que não têm o papel de auxiliar o poder privado. Ou seja, nós 
somos pedintes.

Na melhor das hipóteses, achamos que o governo é condescendente, tem pena da gente e 
pode nos favorecer. Outros, mais espertos, dizem: “Não, quero ser amigo do rei”. Sai na frente 
como movimento, como ONG, para ser o interlocutor privilegiado do governo. E entra em nego-
ciações obscuras do tipo toma-lá-dá-cá. 

Direito não é favor, é exigência. Assim, é necessário ter poder. No diálogo político, só se 
respeita quem tem poder. Num determinado momento, haverá uma condescendência maior 
com alguns setores, mas, se não tiverem poder, não serão considerados parceiros nem mesmo 
adversários. Serão simplesmente figurantes. 

No jogo político com esse caráter, só existe mudança entre aqueles que estão lá em cima. 
Assim, não há e nunca houve um sistema de controle para evitar o abuso e a ineficiência da 
ação governamental. Não existe um contrapoder. 

Ainda no século XVII, Montesquieu lembrou o fato de que não é o direito que restringe o po-
der. Ele só é limitado pela presença de um contrapoder. A proposta de Montesquieu para a con-
figuração do aparelho estatal era a separação de poderes, de modo que tivessem de caminhar 
juntos, pois um poderia se opor aos outros. Esse sistema nunca funcionou no Brasil por uma 
razão simples. Nossa tradição vem desde os tempos da reconquista da Península Ibérica pelo 
rei de Portugal. Ela reza que o poder governamental é onipotente e, quando muito, faz menção 
de dialogar com o Legislativo, mas não o respeita.

Tradicionalmente, o orçamento é uma peça que tem de nascer e ser aprovada dentro do Parla-
mento, porque ele é o representante do povo. É o Parlamento que concede autorização para arre-
cadar tributos e fazer dispêndios. No Brasil, tudo é feito pelo Poder Executivo. Mesmo que todos os 
deputados e senadores no Congresso Nacional se insurgissem e resolvessem fazer o orçamento, não 
teriam condições de fazer isso, pois não têm dados, e tudo está centralizado no Poder Executivo. 

É esse o diálogo que o Executivo tem com o povo: “Por que o povo quer orçamento participa-
tivo? Ele não entende nada disso. Por que o povo quer discutir metas de educação ou qualidade 
na prestação de serviço educacional? Nós é que temos os dados, e vocês, quando muito, peçam 
as informações que nós daremos”.
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Todo mundo sabe que grande parte dos dados oficiais é omitida. Estamos num Estado em 
que o poder é irresponsável, pois o sistema de poder e de contrapoderes não funciona. É irres-
ponsável nos setores privado e econômico, pois não existe um controle adequado do que os 
grandes conglomerados industriais e financeiros fazem. 

Hoje, o País é dominado pelo setor financeiro. Há uma década, quando a Federação da In-
dústria do Estado de São Paulo (Fiesp) se manifestava, havia um tremor no Palácio do Planalto. 
Hoje, ela não interessa, mas todos os políticos correm para a posse da diretoria da Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban). Então, é urgente a criação de um sistema de contrapoder dian-
te do Estado e dos grupos empresariais privados. Só isso poderá reduzir as manifestações de 
abuso de poder ou de ineficiência da ação governamental ao mínimo suportável. 

Quais os objetivos concretos desse contrapoder popular? Primeiro, aperfeiçoar o sis-
tema de controles internos do aparelho estatal. Queremos que o sistema de separação 
de poderes funcione. Que o Legislativo possa investigar o Executivo. Um exemplo disso 
aconteceu há pouco tempo. No Senado Federal, fez-se um requerimento assinado por 35 
senadores – e o mínimo é de 27 para criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
– para apurar o problema dos bingos. Os representantes dos partidos do governo (o PT, o 
PSB, o PMDB) decidiram não indicar representantes desses partidos para formar a CPI, e 
com isso ela foi abortada.

Eu fiz uma representação ao procurador-geral da República, mostrando a esse alto funcioná-
rio que há uma lei chamada Lei de Probidade Administrativa, que considera delito o fato de um 
agente ou funcionário público, deputado, senador, governador e outros, deixar de cumprir um 
ato de ofício. Um artigo do Código Penal define que o crime de prevaricação é quando o agente 
público deixa de praticar um ato de ofício em razão de interesse pessoal. Gostaria de saber o que 
o procurador-geral da República decidiu, pois até agora ainda não fui comunicado.

Segundo, é preciso ampliar muito os mecanismos existentes de controle popular da ação 
do Estado, além de inventar novos. Muito escassos, eles são “laminados” aos poucos pelos 
governos. Um exemplo: havia a possibilidade de uma ação de improbidade administrativa ser 
proposta em primeira instância em todo o Brasil. Agora, o governo mudou isso para que a ação 
seja proposta diretamente nos tribunais superiores, quando a matéria trata de agentes como 
ministros, deputados e senadores. 

Os agentes desse contrapoder popular precisariam reunir, nos âmbitos estaduais e nacio-
nal, as entidades da sociedade civil realmente comprometidas com a defesa do bem público. 
Entidades que não sejam simples grupos de pressão na defesa de interesses privados. Como 
todos sabem, existem ONGs e ONGs. A maior parte, na minha opinião, é um “travestimento” de 
grupos privados sob a forma da defesa de interesses públicos. Mas existem grandes ONGs que 
têm um trabalho excepcional em defesa do bem comum, cada uma no seu setor, e por isso não 
têm força suficiente para pressionar o governo. Ou seja, o seu peso político é muito reduzido. 

É preciso seguir a velha sabedoria de que a união faz a força. Como é que se deu o nascimento 
de uma espécie de poder social no setor trabalhista diante da empresa privada e do aparelho estatal 
no século XIX? Foi pela união. Um exemplo típico de manifestação de poder que produz resultado é 
a greve. Mas ela exige aglomeração de pessoas. Não pode ser uma iniciativa individual e supõe que 
a organização de um sindicato consiga reunir um número expressivo de pessoas. Outra manifestação 
de que a união faz a força: o boicote. Na Europa Ocidental e mesmo nos Estados Unidos, organiza-
se, com certo sucesso, o boicote de alguns produtos. Imediatamente, as empresas recuam. Agora, 
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na França, está se organizando uma coisa extraordinária, que é o boicote da publicidade 
comercial.

A união dos grandes movimentos ou entidades sociais aumenta o poder de fogo de cada 
um deles na sua área específica. O pessoal que trabalha no setor educacional aumentaria 
muito sua força se, numa campanha em prol da educação pública, tivesse o apoio não só 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), uma das grandes entidades edu-
cativas desse país, mas também de uma ONG prestigiosa, como o Instituto de Defesa do 
Consumidor (Idec), responsável por grandes ações contra os transgênicos. O apoio decisivo 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e de setores mais amplos da Igreja Católica exige 
organização, plano de estratégia e capacidade de direção tática. Saber para onde sopram 
os ventos, indicar os caminhos a seguir, atingir o ponto mais fraco da empresa privada ou 
do governo e atacar.

Qual seria a forma jurídica desse contrapoder popular? De início, poderia ser algo flexível como 
um pacto. A organização de uma espécie de consórcio, em que, durante certo tempo, todas as partes 
teriam o mesmo poder de voto e experimentariam uma ação comum, num espaço igualmente co-
mum. Quanto aos meios de atuação, são necessários recursos não só materiais, mas principalmente 
pessoais. As grandes entidades de movimentos sociais contam com o que há de melhor na socieda-
de brasileira, mas ainda trabalham de forma desarticulada. É necessário organizar e unir cada vez 
mais. Os escassos recursos de que essas entidades dispõem também precisam ser reunidos. 

Campanhas publicitárias e protestos públicos exigem reunião de um volume de entidades. 
Em países ricos, como os Estados Unidos, é fácil, não apenas porque o país é rico, mas porque 
temos de reconhecer que a sociedade norte-americana tem uma longa tradição associativa. 
Recentemente, um grupo de 500 empresas publicou página inteira mostrando as mentiras e 
os crimes do governo Bush em relação à guerra do Iraque no New York Times, um dos maiores 
jornais do mundo. Isso cria um impacto. O governo foi obrigado a responder imediatamente. 
Houve resposta por haver reconhecimento do poder do outro. 

É preciso organizar as denúncias. Seria melhor se essas iniciativas fossem coordenadas 
tanto no plano local quanto no nacional. Os jornais, por exemplo, mostram que, no Estado de 
São Paulo, há sessenta prefeitos que respondem a processos de crime de responsabilidade. É 
necessário que isso aconteça não apenas no plano da rivalidade local, puramente político-parti-
dária. É preciso que esse pessoal responda pelos crimes que cometeu na área social e que seja 
responsabilizado. Para isso, é preciso uma organização. 

Esse contrapoder popular precisa dar soluções. E, para descobrir as soluções, não precisa 
ser um gênio. Eu não consigo entender, como gente bem informada, generosa e com longa ex-
periência de vida política não enxerga o fato de que, depois de um ano e três meses de governo, 
um milhão de trabalhadores foram jogados nas ruas. Para nós, é uma cifra, mas, para cada um 
deles, é um desastre familiar, além de provocar uma redução da renda média do trabalhador 
brasileiro, em um ano, de mais de 12%. 

Não entendo como não se enxerga o fato de que essa técnica econômica não funcionou. 
Em todos os países capitalistas, quando uma técnica não funciona, é imediatamente trocada. 
Por que isso não ocorre aqui? Porque ela serve aos interesses de alguém. Quem usufrui dessa 
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técnica? Evidentemente, o sistema financeiro. O Brasil é o país em que o sistema financeiro tem 
um dos maiores lucros do mundo. Estamos pagando aos credores os títulos públicos de 10% 
da riqueza que produzimos todos os anos. E o sistema criado foi ditado pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI) para enfrentar isso, o superávit primário não agüenta nem a metade do 
serviço da dívida pública.

Quais alternativas existem? Uma alternativa óbvia foi apresentada ao governo, que é a criação 
de frentes de trabalho. Não podemos ficar só na denúncia, temos de apresentar soluções. De qual-
quer modo, é fundamental que tenham voz. E, para isso, é preciso se organizar como contrapoder 
àqueles que estão no Estado, àqueles que estão no campo empresarial privado. Temos o essencial, 
e isso vocês demonstram, que a mim sempre me encantou, que é paixão pelo Brasil. 
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participação da sociedade civil nos espaços decisórios e o controle social sobre 
as políticas públicas são temas que ocupam atualmente lugar importante no 
debate político e acadêmico acerca da democracia. O objetivo deste artigo é, 
de um lado, contextualizar esse debate, traçando um pequeno panorama das 
referências normativas e conceituais que nele vigoram e, de outro, examinar 
como o desenvolvimento concreto das experiências participativas desafia as 

formulações teóricas que elas mesmas vêm alimentando. Para desenvolver essa discussão, 
tomamos como base os Conselhos Gestores e a trajetória das lutas sociais em torno da gestão 
democrática na área da educação. 

A emergência de novos movimentos sociais na cena pública em diversas regiões do globo, 
a partir do fim da década de 1960, colocou a “sociedade civil” no centro do debate acerca da 
democracia. Como indica Costa2, no Leste Europeu, esse processo esteve envolvido com o tér-
mino do que se convencionou denominar de socialismo real. As reivindicações de liberdade de 
imprensa, de associação e reunião, de participação no poder, de pluralismo político e de Estado 
de direito evidenciaram a existência de uma sociedade civil que reclamava para si o direito de 
“fazer política”, até então “monopolizado” pelo Estado. Na Europa Ocidental, o aparecimento de 
novos movimentos sociais evidenciou uma das faces da crise do estado de bem-estar. Naquela 
realidade, movimentos variados atuavam em diferentes aspectos da vida social, reivindicando 
o reconhecimento de princípios de integração social que não aqueles estritamente formulados 
pela burocracia estatal. Finalmente, a relevância recente da sociedade civil deveu-se às novas 
práticas e reivindicações protagonizadas pelos novos movimentos sociais latino-americanos du-
rante o processo de transição de regimes autoritários para regimes democráticos. 

No caso do Brasil, as lutas sociais empreendidas em torno dos movimentos sociais (cuja 
formação contou com a participação ativa de determinados segmentos advindos dos meios 
acadêmicos, da Igreja e de organizações de esquerda) contribuíram para conformar um pólo da 
sociedade civil, mais amplo e heterogêneo, de contestação ao governo militar. A importância 
particular desse campo naquele processo está no fato de que foi capaz de construir uma lin-
guagem afirmativa dos direitos que imprimiu novos significados às reivindicações por cidadania 
e democracia no País. Na origem da construção desses significados, a defesa da autonomia 
em relação ao Estado apareceu como elemento central. Com efeito, no contexto do Estado au-
toritário e violento daquele período, essa defesa traduzia a demanda desses movimentos para 
que fossem reconhecidos pelos poderes instituídos como sujeitos portadores de direitos. Assim, 

2 COSTA, S. Categoria analítica ou passe-partout político-normativo: notas bibliográficas sobre o conceito de sociedade civil. 
 Em Boletim Informativo e Bibliográfico de Ciências Sociais, n. 43, pp. 3-25. Rio de Janeiro, jan./jul. de 1997. 
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posicionar-se nesse estatuto diante do Estado significava instituir a sociedade como sujeito po-
lítico legítimo num país em que a concepção do “Estado como demiurgo da nação”, abrigada 
de modos variados por setores politicamente heterogêneos, fundamentou, ao mesmo tempo, 
formas autoritárias e paternalistas de exercício do poder e estratégias de apropriação privilegiada 
dos espaços de decisão e dos recursos públicos. Desse modo, aquela demanda questionava 
uma dimensão importante dos processos que estiveram na origem das desigualdades sociais 
brasileiras e que permaneceu ativa para garantir suas condições de reprodução nos diferentes 
momentos vividos pelo País. 

Como fruto da mobilização das lutas pró-democracia, foram criadas no Brasil, ainda nos 
anos 1980, algumas experiências participativas, particularmente em Estados e municípios onde 
se instalaram governos de oposição.3 Mas foi no processo constituinte que a participação social 
nas políticas públicas apareceu enfaticamente como reivindicação.4 A construção de espaços 
fundamentados na partilha do poder entre Estado e sociedade civil permitiria, nessa perspectiva, 
não apenas que os direitos já reconhecidos fossem efetivamente garantidos, como também in-
cluiria constantemente novas demandas nas negociações públicas, abrindo possibilidades para 
que novos direitos fossem conquistados. 

Considerada um marco na consolidação democrática do País, a Constituição de 1988 consa-
grou um conjunto de dispositivos jurídicos pautados nos princípios da participação e da descen-
tralização político-administrativa que acenaram com a possibilidade de ruptura com o padrão 
centralizado, autoritário e privatista de elaboração de políticas públicas no Brasil. Menções à 
“participação da população na formulação das políticas públicas”, ao “controle das ações do 
Estado” e à “gestão democrática” estão espalhadas em diversos artigos e incisos constitucio-
nais. Os Conselhos Gestores de Políticas Públicas, garantidos pela Constituição como estruturas 
integrantes do desenho institucional de várias áreas, apontaram, para muitos, as possibilidades 
concretas para aquela ruptura. Como desdobramento, durante os anos que se seguiram à pro-
mulgação da Constituição, a regulamentação das Leis Orgânicas nas áreas da saúde, assistência 
social e da criança e do adolescente marcou uma profunda mudança no modelo de gestão das 
políticas nessas três áreas das políticas sociais. 

Diferentemente dos outros conselhos existentes5, os Conselhos Gestores estão amparados 
pela legislação nacional, possuem um caráter mais estruturado e sistêmico, são normalmente 
deliberativos e formados paritariamente por gestores públicos, privados, sociedade civil e, em 
alguns casos, usuários. Estão previstos para atuar nas três esferas governamentais e possuem: 

3 Vale mencionar que, nesse período, na área educacional, os conselhos escolares foram valorizados como espaços de participação
 da comunidade na escola. Em alguns casos, a escolha de diretores passou a ser feita mediante eleição, e houve um revigoramento
 dos Conselhos Estaduais de Educação.  

4 Essa reivindicação se transformou em propostas concretas a serem negociadas no processo constituinte a partir do surgimento 
de uma série de novas articulações no campo dos movimentos sociais e da realização de conferências em torno de políticas 
específicas. Alguns exemplos podem ser citados. A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, teve como uma 
das suas diretrizes a defesa de garantir à população um papel de protagonista na elaboração e na formulação das políticas 
da área. De acordo com Guizardi et al., o controle social foi apresentado, naquela conferência, como um aspecto central da 
participação, na medida em que esta “vai da organização ao controle, passando pela gestão, não apenas das ações (o que 
poderia ser lido como diretrizes programáticas), mas também dos serviços de saúde, nos quais o direito e a política pública a 
ele relativa ganham materialidade (...). O controle social emerge, então, como efeito da participação, na medida em que esta se 
caracteriza pela organização e pelo acesso às decisões”. No mesmo período, os movimentos ligados à educação se articularam 
em torno do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, que se desdobrou no surgimento de diversos fóruns estaduais. 
Como ator coletivo, o Fórum esteve fortemente comprometido, no período, com a defesa da universalização do acesso à 
educação, da qualidade do ensino e da gestão democrática das políticas educacionais. Ver GUIZARDI, F. L. et al. Participação 
da comunidade em espaços públicos de saúde: uma análise das conferências nacionais de saúde. Em Physis, v. 14, n. 1, julho 
de 2006 (disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010373312004000100003&lng=en&nr
m=iso); ABICALIL, C. A. Sistema Nacional de Educação Básica: nó da avaliação? Em Educação e Sociedade, v. 3, número 
especial. São Paulo: Cortez/Cedes, 2002, pp. 259-260.

5 Além dos Conselhos Gestores, existem ainda os Conselhos de Programas e os Conselhos Temáticos, instituídos nas instâncias 
municipais em função de situações-problema ou emergenciais. 
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 Atribuições legalmente estabelecidas no plano da formulação e da implementação das políticas 

na respectiva esfera governamental, compondo as práticas de planejamento e fiscalização das 

ações. São também concebidos como fóruns públicos de captação de demandas e pactuação de 

interesses específicos dos diversos grupos sociais e como uma forma de ampliar a participação dos 

segmentos com menos acesso ao aparelho de Estado.6 

Os Conselhos Gestores tanto quanto outras experiências participativas que foram criadas 
nos anos 1990, como os Orçamentos Participativos, têm gerado um denso debate acerca das 
possibilidades de ampliação da democracia para além dos limites estritos do marco liberal. 
Numa perspectiva mais ampla, esse debate, alimentado pelo clima global de (re)valorização 
da sociedade civil, vem conduzindo o desenvolvimento de modelos normativos de democracia 
amplamente ancorados nas idéias de participação e deliberação.

A democracia participativa ou democracia deliberativa tem oferecido, naquele debate, os 
principais instrumentos teórico-analíticos de avaliação das experiências participativas. Embora 
os autores considerados pertencentes a esse campo analítico tenham trajetórias diferenciadas7, 
eles compartilham de um conjunto de críticas às formulações que vieram se tornando hegemô-
nicas acerca da democracia, enfatizando que as experiências de políticas participativas ativam 
e trazem novas possibilidades para o exercício da cidadania. 

O cerne das críticas desses teóricos não está, substantivamente, no modelo representativo 
em si, mas na forma como tal modelo foi definido por determinada proposta teórica sobre 
a democracia que alcançou lugar hegemônico desde metade do século XX. Tal proposta foi 
formulada e divulgada por autores variados, como Schumpeter (Capitalismo, socialismo e de-
mocracia, 1942), Robert Dahl (Uma introdução à teoria democrática, 1956) e Sartori (Teoria 
democrática, 1962).8 Nessa vertente, a democracia foi definida, sobretudo, como um arranjo 
institucional de tomada de decisões políticas baseado na competição pelo voto do povo, por isso 
a participação deveria necessariamente ser garantida para fazer funcionar o jogo eleitoral. Com 
efeito, as análises filiadas a essa tradição de pensamento têm como centro das suas preocupa-
ções a garantia da estabilidade do regime democrático, para o qual a redução da participação 
das massas ao jogo eleitoral aparece como uma premissa, pois, ampliada, ela poderia levar a 
discordâncias que colocariam em xeque o regime democrático e, para alguns, levaria até mesmo 
ao seu pólo oposto, o totalitarismo.9 Não é à toa, portanto, que essa vertente foi batizada de 
democracia elitista, pois nela a apatia dos cidadãos diante da política não apenas é considerada 
desejável, mas necessária. 

6 COMUNIDADE SOLIDáRIA; INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAçãO MUNICIPAL; INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 
APLICADA. Conselhos municipais e políticas sociais. Rio de Janeiro: Ibam, 1997, p. 211.

7 Ver MIGUEL, L. F. Teoria democrática atual: esboço de mapeamento. Em Boletim Informativo e Bibliográfico de Ciências Sociais, 
n. 59, pp. 5-42. São Paulo, 2005.

8 Embora as obras de autores como esses comportem núcleos temáticos específicos, que revelam nuances na forma como cada um 
trabalha o leque de questões que se impõe para a reflexão quando se trata do tema da democracia em sociedades complexas, elas 
costumam ser agrupadas na mesma tradição de pensamento por trazer postulados comuns quanto ao lugar que ocupa (ou que 
deve ocupar) a participação num regime democrático.

9 É muito importante lembrar que essas elaborações foram produzidas após a Segunda Guerra Mundial. Nesse clima, a experiência 
dos regimes totalitários da Europa ofereceu um enquadramento para o debate acerca das condições que deveriam ser observadas 
para garantia da democracia. Ver PATEMAN, C. Participação e teoria democrática. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 
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Contrariamente, a democracia participativa recupera a articulação entre cidadania e sobera-
nia popular desenvolvida por teóricos como Rousseau por meio da ênfase na ampla participação 
dos cidadãos junto aos processos de discussão e de decisão política.10 

Valorizando a ampliação dos espaços “de fazer política” e a inclusão de novos sujeitos nes-
ses espaços, esses teóricos incorporam (ou combinam) pressupostos da democracia direta na 
democracia representativa, dando ênfase à dimensão pedagógica da política. Para Pateman, a 
participação é educativa e promove, por meio de um processo de capacitação e conscientiza-
ção (individual e coletiva), o desenvolvimento da cidadania, cujo exercício se configura como 
requisito central para a ruptura do ciclo de subordinação e de injustiças sociais.11 A participação 
engendraria uma dinâmica que levaria à mudança da consciência política e à diminuição das 
desigualdades sociais.12 Nessa vertente, portanto, a democracia não se restringe a ser uma 
“obra de engenharia institucional”, fundamentada na incerteza quanto a quem vai ocupar postos 
de decisão política, mas é pensada, sobretudo, como uma nova gramática social que instaura 
a incerteza permanente quanto aos valores e às leis que regerão uma sociedade e determinarão 
sua forma de existir.13

Por outro lado, a democracia deliberativa confere centralidade à questão da participação 
a partir de uma nova concepção acerca da legitimidade política. Diferentemente da democra-
cia representativa, caracterizada por conferir a legitimidade do processo decisório ao resultado 
eleitoral, a democracia deliberativa advoga que a legitimidade das decisões políticas advém de 
processos de discussão que, orientados pelos princípios da inclusão, do pluralismo, da igual-
dade participativa, da autonomia e do bem comum, conferem um reordenamento à lógica de 
poder tradicional. De acordo com Bohman, “a razão pública é exercida não pelo Estado, mas na 
esfera pública por cidadãos livres e iguais”.14 A ênfase nas condições de liberdade e igualdade 
dos sujeitos deliberativos também é encontrada em Cohen, que concebe os resultados como 
democraticamente legítimos apenas quando objeto de um acordo argumentativo estabelecido 
entre indivíduos livres e iguais.15 A obediência aos princípios apontados aqui dá suporte, segun-
do Cohen, a uma concepção de democracia deliberativa que articula processos com resultados e 
que faz valer de fato as expressões “pelo povo” e “para o povo”, próprias do ideal de democracia. 
Entre o conjunto de sujeitos deliberativos, o autor destaca o papel das associações “secundá-
rias”16, na medida em que representam os interesses de uma ampla base social que, de outra 

10 PATEMAN, Participação e teoria democrática, cit.; MACPHERSON, C. B. A democracia liberal: origens e evolução. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1978.

11 PATEMAN, Participação e teoria democrática, cit.

12 MACPHERSON, A democracia liberal: origens e evolução, cit.

13 Essa concepção trouxe novas questões para o debate acerca da democracia, remontando não apenas a autores como Habermas, 
mas, por exemplo, a Lefort e Lechner. Sobre esse assunto, consultar Santos e Avritzer. Nas últimas décadas do século XX, 
tal concepção alimentou uma determinada linha de interpretação sobre a participação dos movimentos sociais na transição 
democrática dos países latino-americanos. Essa linha interpretativa veio enfatizando fortemente o papel desses sujeitos para 
ampliar o significado do político e da democracia. Sobre esse assunto, ver, entre outros, Alvarez, Dagnino e Escobar. HABERMAS, 
J. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, v. 2; LEFORT, C. Pensando o político. 
São Paulo: Paz e Terra, 1986; LECHNER, N. Los patios interiores de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica, 
1988; SANTOS, B.; AVRITZER, L. “Para ampliar o cânone democrático”. Em SANTOS, B. (org.). Democratizar a democracia: os 
caminhos da democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002; ALVAREZ, S.; DAGNINO, E.; ESCOBAR, A. 
Cultures of politics, politics of cultures: revisioning latin american social movements. Boulder: Westiew Press, 1998.

14 BOHMAN, J. La democracia deliberativa u sus críticos. Em Metapolítica, v. 4, n. 14, p. 57. México, abr./jun. de 2000.

15 COHEN, J. “Deliberation and democratic legitimacy”. Em BOHMAN, J.; REGH, W. Deliberative democracy: essays on reason and 
politics. Massachusetts: Institute of Tecnology, 1999, p. 73.

16 Como grupos organizados que são intermediários entre o mercado e o Estado. Ver COHEN, J. Procedimiento y sustancia en la 
democracia deliberativa. Em Metapolítica, v. 4, n. 14, p. 43. México, abr./jun. de 2000.
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forma, se encontra sub-representada no modelo tradicional de acesso ao Estado. A atuação 
desse associativismo é fundamental para corrigir as desigualdades econômicas e garantir “a 
competência regulatória requerida para a promoção do bem comum”17.

Para esse modelo, o processo de democratização implica ampliar e qualificar os espaços 
públicos de discussão e de tomada de decisão. Implica, portanto, não apenas o fortalecimento 
do associativismo civil, no sentido da criação de uma multiplicidade de atores coletivos que se 
articulam, discutem, questionam temas e problemas na esfera pública, como também requer o 
fortalecimento do Estado no sentido de direcioná-lo para a efetivação da cidadania e da justiça 
social. Nessa vertente, a democracia é pensada, sobretudo, como uma forma de governo que 
possibilita a “publicização” dos dissensos a partir de espaços institucionais regrados, nos quais 
os conflitos possam ser negociados e seus resultados ofereçam, efetivamente, critérios de ação 
para a intervenção estatal. 

Embora reconheça os limites da participação direta nas sociedades contemporâneas, a ênfase 
no ideal de participação guarda, nessas teorias, proporção inversa à dimensão da representação. 
Compreende-se, portanto, o peso dado a essas categorias (participação e deliberação) nas abor-
dagens acerca da democracia participativa e deliberativa, bem como a centralidade da sociedade 
civil ou de associações secundárias nesse processo. Com efeito, os conceitos de sociedade civil 
e de esfera pública constituem o eixo central dessa vertente teórico-normativa, pois, de um lado, 
o caráter associativista, autônomo e crítico das organizações da sociedade civil impõe a essa es-
fera uma legitimidade na apresentação, na problematização e na representação de demandas e 
interesses sociais, mas, de outro lado, o caráter dialógico, reflexivo, participativo e tensionador da 
esfera pública confere uma mudança na natureza dos processos decisórios, deslocando-os dos 
espaços fechados e restritos do poder tradicional para os espaços abertos e “iluminados” da par-
ticipação social.18 Não é à toa, portanto, que os conceitos de sociedade civil e esfera pública vêm 
sendo utilizados nas análises da atuação dos conselhos, tendo em vista que foram desenhados 
como espaços de deliberação de caráter paritário entre Estado e sociedade. 

Embora relativamente unânimes na avaliação de que essas experiências traduzem um avan-
ço político no País, se tomados em seu conjunto, os estudos sobre os Conselhos Gestores 
manifestam uma avaliação crítica e cautelosa acerca das promessas democratizantes que eles 
sugerem. Embora sejam muitos e variados os pontos críticos (ou limites) dessas experiências19, 
abordaremos aqui aqueles que a nosso ver precisam ser urgentemente considerados. 

Os estudos sobre os conselhos concluem que eles enfrentam grandes dificuldades para cum-
prir suas expectativas democratizantes em função de um conjunto de fatores que, na experiência 
concreta, aparecem combinados entre si. Em primeiro lugar, eles se defrontam com o desafio de 
fazer frente a um sistema político tradicionalmente marcado pelo autoritarismo estatal, pelo clien-
telismo, pelo populismo e pelo patrimonialismo. Em muitos casos, por exemplo, os conselhos não 
passam de uma peça fictícia da administração pública, existindo apenas na letra da lei. Também 

17 COHEN, J. Procedimiento y sustancia en la democracia deliberativa, cit.

18 LÜCHMANN, L. H. H. Possibilidades e limites da democracia deliberativa: a experiência do Orçamento Participativo de Porto 
Alegre. (Tese de doutorado). Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002a.

19 Uma avaliação mais geral da atuação dos conselhos encontra-se em LÜCHMANN, L. H. H. Os conselhos gestores de políticas 
públicas: desafios do desenho institucional. Em Revista de Ciências Sociais Unisinos, n. 161, pp. 43-79. Porto Alegre, jul./dez. 
de 2002b. Ver também TATAGIBA, L. “Os conselhos gestores e a democratização das políticas públicas no Brasil”. Em DAGNINO, 
E. (org.). Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002, pp. 47-103.
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são inúmeros os casos de conselhos atrelados e controlados pelo poder público, legitimando um 
conjunto de ações e medidas bastante questionáveis tanto do ponto de vista técnico-administrati-
vo quanto por sua natureza ética e política. Nessas condições, constituem-se como instrumentos 
diretos de acobertamento de fraudes do sistema político ou de concessão de privilégios a determi-
nados setores empresariais.20

Assim, as dificuldades encontradas se referem a múltiplos fatores, que vão desde a postura 
do Estado (e seus mecanismos de cooptação, esvaziamento e controle) até as dificuldades de-
rivadas da organização e as representação sociais. Embora haja registros de experiências bem-
sucedidas, e apesar de a complexidade das relações sociopolíticas exigir maior cuidado quanto 
à elaboração de diagnósticos simplificadores, podemos elencar um conjunto de problemas que, 
recorrentes em vários estudos, colocam em discussão a questão da participação e da democra-
tização da esfera pública.

Uma regra básica de participação junto aos conselhos diz respeito à participação e/ou à 
representação paritária entre setores da sociedade civil e do Estado. No caso da sociedade civil, 
essa representação apresenta duas características centrais. Em primeiro lugar, está relacionada 
a entidades constituídas, e, nesse sentido, não existe espaço para a participação individual, 
embora essa representação por entidades resulte, em muitos casos, numa participação indivi-
dual. Em segundo lugar, o termo “sociedade civil” abriga e homogeneíza (no mesmo pólo) um 
conjunto bastante diferenciado de organizações, entidades, grupos de interesses: organizações 
não-governamentais (ONGs), entidades filantrópicas, entidades sindicais, organizações empre-
sariais, etc. Com efeito, uma concepção de sociedade civil amplamente ancorada em movi-
mentos e agrupamentos sociais que apresentavam um teor crítico e democratizante conduziu à 
formatação paritária (entre sociedade civil e Estado) dos conselhos, que, como ressalta Tatagiba, 
revela certa “ingenuidade” forjada por uma compreensão homogeneizadora da sociedade civil, 
desconsiderando sua fragmentação e sua heterogeneidade.21 Desse modo, pode-se dizer que 
essa regra de paridade registra uma conquista de legitimidade das organizações sociais que, 
operando originalmente a partir de uma perspectiva maniqueísta (entre a sociedade civil e o 
Estado), conduz, como veremos a seguir, a um processo ambíguo de ampliação (e redução) da 
participação.

A combinação da paridade com a representação por entidades apresenta alguns limites 
quanto à possibilidade e à ampliação da participação a um sujeito mais plural, tendo em vista 
que está assentada num modelo, ou desenho institucional, que estabelece (amparado pela lei) 
a representação por segmentos ou organizações sociais.22 

Além dos próprios limites numéricos ou de assentos, percebe-se uma redução no quadro 
de sujeitos participativos depois da tendência natural de incorporação daqueles setores que 
apresentam maior “legitimidade” de representação. Assim, no caso dos Conselhos de Assistên-
cia Social, as categorias e os profissionais de serviço social acabam prevalecendo sobre outros 
setores sociais, da mesma forma que em outras áreas de políticas sociais. Alia-se a isso o fato 

20 Duas reportagens da Folha de S.Paulo ilustram bem essa instrumentalização dos conselhos. No âmbito municipal, a matéria 
“Prefeitos nomeiam parente como fiscal”, de 2/12/1999, denuncia várias fraudes em diferentes conselhos municipais dos Estados 
do Piauí, do Ceará e do Maranhão, por meio de desvio de verbas públicas nas áreas da educação e da saúde. A nomeação de 
parentes dos prefeitos junto aos conselhos é escandalosa. Na esfera federal, matéria intitulada “Em crise, Conselho de Educação 
muda”, de 26/2/2000, apresenta um conjunto de acusações da falta de independência dos conselheiros e de suspeitas de 
falsificação de pareceres que beneficiam o ensino privado. 

21 TATAGIBA, “Os conselhos gestores e a democratização das políticas públicas no Brasil”, cit.

22 Diferentemente da experiência do Orçamento Participativo, ancorada num modelo “plebeu”, ou seja, caracterizado pela 
participação dos cidadãos independentemente de seu vínculo com organizações sociais. Ver BAIERLE, S. Lutas em Porto Alegre: 
entre a revolução política e o transformismo. Porto Alegre: ONG Cidade, dezembro de 2005.
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de que a representação desses atores coletivos não garante, por si só, uma paridade efetiva 
no processo de discussão e de tomada de decisões, pois, sendo a sociedade civil uma esfera 
social caracterizada por diferenças, contradições, conflitos e desigualdades sociais, “a paridade 
numérica não corresponde a uma paridade política”23, na medida em que se observam (e com 
bastante freqüência) conflitos de interesses entre os setores que representam a sociedade civil. 
Mesmo entre as experiências que tornam complexas a regra da paridade, como no caso dos 
Conselhos de Saúde24, há muitas dificuldades para o estabelecimento de uma representativida-
de expressiva dos diferentes interesses sociais.

E ainda, mesmo nos casos em que se prevê a escolha das entidades por meio de fóruns e 
assembléias abertas à população, diferente, portanto, das situações em que a representação 
de determinada entidade já esteja inscrita de antemão na legislação, a ausência de outros 
espaços e mecanismos participativos tende a afastar os representantes de seus representados, 
formando um círculo vicioso entre a participação e a representação, caracterizado por deslocar 
para uma única esfera (o Conselho) um significativo número de lideranças sociais, que acabam, 
em grande parte, optando pela atuação na esfera institucional. Dagnino salienta os riscos de 
deslocamento da representatividade, exemplificando o caso das ONGs, que apresentam maior 
competência (técnica e política) no trato das questões sociais, passando a ser vistas e a se po-
sicionar como interlocutoras legítimas para a discussão e a proposição de políticas sociais.25 A 
introdução desses setores mais organizados e capacitados tende também a afastá-los de uma 
atuação mais organizativa ou mobilizadora de base em direção a uma investida institucional que 
absorve, diante da complexidade dos temas e das políticas, o tempo, a energia e os recursos 
dessas lideranças sociais.

Esse processo tende, desse modo, à reprodução de um “elitismo associativista”, pois não 
prevê mecanismos de incorporação e ampliação da participação para um conjunto mais amplo 
de atores e setores sociais. O perfil dos participantes dos conselhos é um indicador da redução 
da pluralidade. Tendo em vista que representam entidades geralmente bastante estruturadas, os 
conselheiros são profissionais, militantes, técnicos com nível socioeconômico e escolaridade su-
perior à média do conjunto da população. Nos casos dos Conselhos de Saúde, que incorporam 
os usuários do sistema, observa-se maior pluralização dos atores, embora esse pluralismo não 
corresponda ao princípio de igualdade de participação. 

No que se refere especificamente à dimensão da paridade, os estudos têm demonstrado que, 
embora prevista na legislação, a paridade não tem acontecido na prática, uma vez que, em mui-
tas experiências, como afirma Mendes26, mesmo com representação numérica igual, o Estado 
tem apresentado maior “poder de fogo” que a sociedade civil; os empresários têm apresentado 
mais força e capacidade de pressão que os trabalhadores, e a representatividade dos setores 
comunitários tem se dado sem contornos sólidos. Portanto, se a paridade integrou centralmente 
as lutas pela maior participação da sociedade na definição das políticas públicas, ela agora vem 
sendo problematizada à luz daqueles fatores, mostrando toda a complexidade das propostas que 
visam alterar as relações de poder nos processos decisórios. 

23 STANISCI, S. A gestão pública democrática: perspectivas apontadas pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
(Dissertação de mestrado). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica, 1997.

24 Saúde com paridade entre os usuários e os outros setores, diferentemente dos Conselhos de Assistência Social e da Criança e do 
Adolescente, com paridade entre sociedade e Estado.

25 Ver DAGNINO, E. “Sociedade civil, espaços públicos e a construção democrática no Brasil: limites e possibilidades”. Em 
DAGNINO, E. (org.). Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002, pp. 279-301.

26 MENDES, Eugênio Vilaça. 1995.
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Como vimos, os Conselhos Gestores se inserem nesse paradigma de participação institu-
cional por meio de uma especificidade que, advinda dos vários empreendimentos e das lutas 
coletivas, se caracteriza por sua regulamentação legal, apresentando, portanto, um caráter de 
obrigatoriedade à participação da sociedade civil. Por sua vez, esse novo estatuto legal impri-
me importantes diferenças quanto ao contexto (mais ou menos mobilizador e participativo) de 
implementação local. Como ressalta Dagnino, é necessário atentar para o fato de que, se a luta 
pela implementação dos conselhos, tendo em vista a alteração nos tradicionais padrões das 
políticas públicas, se tornou possível “graças à correlação de forças presente no nível nacional 
durante a formulação da Constituição de 1988, essa correlação de forças está longe de se re-
produzir nos contextos localizados e nos momentos em que se dá a instalação dos conselhos 
nos vários municípios e Estados, inclusive no nível federal”. Nesse sentido, em muitos casos, 
a instalação dos conselhos não segue um padrão de mobilização e organização social, o que 
certamente representa um fator importante para a implementação que, apenas em virtude da 
exigência legal, acaba por conferir aos conselhos um estatuto de “meras estruturas governamen-
tais adicionais”.27

Entretanto, mesmo naqueles casos em que os conselhos resultam de uma correlação de 
forças no sentido de efetivamente se constituírem como esferas públicas legítimas e autônomas, 
observa-se que sua capacidade mobilizadora de implementação não segue necessariamente 
uma capacidade de sustentação pautada na ampla representatividade e na efetiva deliberação. 
Além da questão da heterogeneidade da sociedade civil enfatizada anteriormente, é preciso ava-
liar os custos de participação. Por se caracterizar como atividade voluntária, a participação junto 
aos conselhos requer certa disponibilidade de tempo e de recursos, o que acaba limitando a in-
clusão dos sujeitos mais empobrecidos da sociedade. Algumas experiências vêm alterando seu 
desenho institucional a partir das avaliações acerca da necessidade de possibilitar e ampliar a 
participação. Cunha mostra como alguns conselhos municipais, a exemplo de Belo Horizonte e 
de São Paulo, nas áreas da saúde e da assistência social, vêm desenhando alterações no sentido 
de promover uma descentralização territorial visando “ampliar as possibilidades de participação 
nessas cidades de maior porte, havendo instâncias de consulta e deliberação mais próximas 
às realidades regionais e setoriais, espaços da vida cotidiana das pessoas, que são importantes 
tematizadores de questões para o conselho municipal”.28 

Além dos recursos econômicos, outro elemento limitador da participação é o capital edu-
cacional. As diferenças de saber são freqüentemente apontadas na literatura como limite e 
mecanismo de poder29, como analisam Simionatto e Nogueira num estudo sobre o Conselho 
Municipal de Saúde de Florianópolis: 

 Observa-se, assim, que certos atores vão se projetando em relação aos demais. Essa projeção 

parece ocorrer, por um lado, pela dominância de um saber científico, e, por outro, pela autoridade 

conferida à representatividade política. Isso pode ser observado na prevalência das posições dos 

representantes dos sindicatos, profissionais de saúde e governo (...), os representantes das entida-

27 DAGNINO, “Sociedade civil, espaços públicos e a construção democrática no Brasil: limites e possibilidades”, cit.

28 CUNHA, E. S. M. Aprofundando a democracia: o potencial dos Conselhos de Políticas e Orçamentos Participativos. (Dissertação 
de mestrado). Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2004, p. 86.

29 Embora bastante recorrente nos estudos, esse aspecto deve ser relativizado em função das diferenças de contexto no quadro das 
organizações político-sociais. Em análise sobre os Conselhos Municipais de Curitiba, Fuks, Perissinotto e Souza chamam atenção 
para a importante participação dos usuários junto ao Conselho de Saúde, participação esta muito menos relacionada aos recursos 
de renda e escolaridade, e muito mais justificada pela trajetória de mobilização e de engajamento político desses atores. Nessa 
perspectiva, se comprovam os impactos positivos da participação de uma sociedade civil com trajetória associativa e participativa. 
FUKS, M.; PERISSINOTTO, R.; SOUZA, N. R. Democracia e participação: os conselhos gestores do Paraná. Curitiba: Editora da 
UFPR, 2004.
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des populares, não possuindo o mesmo saber, abstêm-se das discussões, permanecendo em uma 

posição de passividade e desmotivação no acompanhamento do processo (...), ocorre mais a pre-

sença física do que a capacidade de influir na formação de consensos (...) como protagonistas.30 

Para um processo efetivo de avaliação, proposição e deliberação coletiva, tendo em vista a 
complexidade da realidade social, é inegável a ampliação da qualificação para uma participação 
política: “Como funciona a administração, quais os problemas e as demandas sociais, quais as 
prioridades e os mecanismos de atendimento” são algumas das questões que desafiam a partici-
pação junto aos conselhos. Como avalia Azevedo, trata-se de um processo de “ensaio e erro” que 
exige planejamentos e estudos de médio e longo prazos e que resulta numa intensa e desgastante 
investida institucional que requer, por sua vez, uma importante qualificação técnica e política.31

Como vários estudos sugerem, a democratização do conhecimento e a capacitação dos 
conselheiros são bastante precárias. No estudo sobre o Conselho Municipal de Saúde de Floria-
nópolis, Simionatto e Nogueira advertem que:

 (...) a participação ainda não se efetiva no campo propositivo, traduzindo-se como produto de 

ações rotineiras, burocráticas e circunstanciais, não instaurando a criação de fatos políticos sinali-

zadores de novos tempos. Permeando esta posição, transparece o fato de que a política é atributo 

apenas de alta competência ou das elites.32 

A rotinização da burocracia, a submissão cultural e as condições desiguais quanto ao acesso à 
informação e ao saber são fortes impeditivos da construção de espaços públicos democráticos.

A questão se torna complexa à medida que se cruza a igualdade das condições de participa-
ção com a dimensão do pluralismo, outro princípio central da teoria democrática participativa e 
deliberativa. Em pesquisa realizada junto a vários Conselhos Tutelares de São Paulo, Silva deixa 
claro o conflito entre aqueles segmentos sociais que, advindos de movimentos e lutas sociais 
em defesa da cidadania, se colocam como os legítimos representantes da população junto aos 
conselhos, em detrimento dos setores ou segmentos (entidades filantrópicas, patronais, etc.) 
considerados, pelos primeiros, defensores de valores antidemocráticos. De acordo com a autora, 
ao negar a legitimidade da participação a outros grupos e atores, os primeiros:

 Ameaçam igualmente a legitimidade dos Conselhos Tutelares, pois recusam o pluralismo e a exis-

tência do conflito, a raison d’etre das experiências poliárquicas e democráticas. Os conselheiros 

que não compartilham o discurso da cidadania desvalorizam, por seu turno, o poder de intervenção 

dos conselhos na esfera pública, descrendo, assim, dos pressupostos que os alimentam, a defesa 

dos direitos e a participação da sociedade (...), pode-se dizer que o comportamento dos dois grupos 

é antipoliárquico. O primeiro aceita as normas, mesmo porque se empenhou na sua institucionali-

zação, mas não aceita o pluralismo da representação social nos espaços criados por essas mesmas 

normas. O segundo grupo se submete às normas, mas não aceita inteiramente os princípios que 

as regem. Ambos não se reconhecem como iguais e, portanto, não conseguem viver no mesmo 

espaço, pelo menos até o momento.33 

30 SIMIONATTO, I.; NOGUEIRA, V. A ampliação das políticas públicas de corte socioassistencial: o papel dos sujeitos coletivos. 
(Relatório de pesquisa). Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 1997, p. 31.

31 AZEVEDO, S. “Planejamento, cidade e democracia: reflexões sobre o papel dos governos locais nos anos 90”. Em DINIZ, E. et 
al. (orgs.). O Brasil no rastro da crise: partidos, sindicatos, movimentos sociais, estado e cidadania no curso dos anos 90. São 
Paulo: Anpocs/Hucitec, 1994.

32 SIMIONATTO; NOGUEIRA, A ampliação das políticas públicas de corte socioassistencial: o papel dos sujeitos coletivos, cit., p. 30.

33 SILVA, C. A. P. Os conselhos tutelares da criança e do adolescente e os segmentos pró-cidadania: conflitos, negociações e impasses 
na construção de espaços públicos. (Dissertação de mestrado). São Paulo: Universidade do Estado de São Paulo, 1994, p. 95.
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Essas disputas por legitimidade empobrecem ainda mais o já precário grau de pluralidade 
dos espaços participativos pela ausência de mecanismos que visem ampliar as condições ou as 
oportunidades dos setores excluídos de antemão do processo. 

Os critérios de escolha dos integrantes dos conselhos têm sido objeto de questionamentos e 
reavaliações, sendo indicativos, como salienta Moraes, dos diferentes conceitos e entendimen-
tos que existem acerca da sociedade civil, do Estado e da democracia.34 Várias questões são 
levantadas: “A sociedade civil pode (e deve) ser reduzida a certas organizações ou segmentos 
sociais?”, “Quais dessas organizações ou segmentos apresentam maior legitimidade para par-
ticipar junto aos conselhos?”, “Quais os critérios para essas escolhas?”. Além disso, temos um 
conjunto de problemas advindos do campo da representação governamental.

Convém destacar que os conselhos têm sido alocados, institucionalmente, junto às respec-
tivas secretarias de governo responsáveis pela definição e pela execução das políticas sociais. 
Além da provisão de espaço físico, o Estado também é responsável por prover condições de infra-
estrutura para o pleno funcionamento dos conselhos. Assim, além de localizados na estrutura 
político-administrativa estatal, os conselhos geralmente se acham subordinados à coordenação 
(presidência) do secretário da pasta, apresentando, assim, um alto grau de dependência da má-
quina pública, seja no que se refere aos recursos materiais e humanos necessários para o desen-
volvimento das atividades, seja no que diz respeito à convocação de reuniões, ao estabelecimento 
das pautas, às informações e ao conhecimento dos problemas e dos recursos de maneira geral.

Quanto à representação governamental, três questões merecem destaque. Em primeiro lugar, 
os representantes do governo são indicados pelo Executivo e por suas respectivas secretarias 
de governo. Seguindo análise de Moraes35, isso significa que, enquanto os representantes da 
sociedade civil partem, de saída, de uma condição de heterogeneidade, e em muitos casos sua 
unificação depende de um árduo trabalho de “aparar as arestas”, os representantes governa-
mentais partem da unidade, tendo em vista que são indicados pelo Executivo. Nesse sentido, 
mesmo havendo diferenças e/ou divergências de posturas, valores e propostas entre estes, sua 
unificação é mais facilmente obtida a partir de cima.

Em segundo lugar, destaca-se uma desigualdade em relação aos recursos e às possibilidades de 
participação dos representantes governamentais, não apenas por serem designados (com carga horá-
ria de trabalho) para essas atividades, como também por possuírem maiores recursos organizacionais 
(informações, infra-estrutura, etc.). Se combinado com um baixo padrão de organização da sociedade 
civil, o resultado só fortalece a hegemonia dos gestores públicos nesses espaços institucionais.

Em terceiro lugar, os estudos mostram outro tipo de problema na representação governamen-
tal. Em muitos casos, esses representantes são indicados e escolhidos obedecendo a outros cri-
térios que não o conhecimento, o compromisso e o poder efetivo de decisão acerca da temática 
em questão. A citação a seguir é representativa de um conjunto de análises a esse respeito:

 Observa-se que não existe um caráter orgânico na participação dos representantes governamentais, 

nem em termos de critérios para a sua indicação, nem quanto às orientações para a sua interven-

ção. Em alguns casos, essa representação aparece como mais uma tarefa, nem sempre priorizada, 

a ser cumprida numa rotina de trabalho. Os técnicos designados, de modo geral, apresentam pouca 

familiaridade com as temáticas que lhe são afeitas, possuem reduzido poder de decisão e não estão 

investidos da representatividade das posições políticas.36 

34 MORAES, C. V. J. A participação popular na gestão das políticas para a infância e adolescência em Santa Catarina. (Dissertação 
de mestrado). Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 1998.

35 MORAES, C. V. J. A participação popular na gestão das políticas para a infância e adolescência em Santa Catarina, cit.

36 KRÜGER, T. R. A estratégia conselhista na área da saúde: a dicotomia entre o plano legal e o real. Um estudo de caso do Conselho 
Municipal de Saúde de São José. (Dissertação de mestrado). Florianópolis: Universidade do Estado de Santa Catarina, 1998, p. 154.
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Nessa perspectiva, como assinala Tatagiba37, esse mecanismo de representação limita uma 
articulação entre o representante e o governo que impacte positivamente as instituições do 
Estado rumo à maior democratização. Com efeito, a resultante dessa vulnerabilidade de repre-
sentação governamental junto aos conselhos conduz a um deslocamento (ou “realocamento”) 
do poder de decisão, que acaba se mantendo nos altos escalões da máquina estatal e reprodu-
zindo, portanto, os mecanismos de deliberação tradicionais. 

Além disso, em muitos casos, os conselhos são criados unicamente visando cumprir uma 
determinação legal. Nesses casos, os representantes governamentais indicados não possuem 
nenhum poder para deliberar, e as definições efetivas sobre as políticas públicas não passam 
por esses espaços: são espaços totalmente esvaziados de poder de decisão. 

Tendo em vista que o maior “poder de fogo” dos conselhos depende da correlação de forças 
entre os diferentes segmentos e atores políticos e sociais e na medida em que o formato institu-
cional tende a reduzir ou limitar a participação mais ampla da sociedade civil, ao mesmo tempo 
que unificar a atuação governamental, o processo deliberativo fica comprometido em função das 
sérias debilidades na sua capacidade de articular o pluralismo, a participação igualitária e a bus-
ca do bem comum. Como combinar as diferenças tendo em vista a promoção do interesse pú-
blico, evitando ou reduzindo os corporativismos e os particularismos? Apesar da complexidade 
dessa combinação, uma resposta possível parece ser a necessidade de se estabelecer, pública e 
coletivamente, um conjunto de princípios e critérios que ordenem ou orientem as escolhas e as 
decisões coletivas em direção ao interesse público.

A carência desses princípios e o conjunto de dificuldades têm feito prevalecer uma atuação 
mais fortemente caracterizada pelo imediatismo (“apagar incêndios”), pela fragmentação (atuar 
em diferentes frentes e serviços) e pela burocratização (depender de regimentos, leis, recursos, 
portarias, etc.) do que pela discussão livre e igual visando ao estabelecimento das prioridades e 
das diretrizes que fundamentam uma atuação voltada para a resolução dos problemas sociais.

Parece importante resgatar aqui alguns elementos ou variáveis que têm sido úteis para ava-
liar as experiências de Orçamento Participativo: a trajetória e o grau de articulação e mobilização 
da sociedade civil; a vontade e o comprometimento político-governamental; o desenho institu-
cional; os recursos disponíveis para a efetivação do processo.38 

A variável da vontade e do compromisso político constitui um elemento central que se traduz 
num conjunto de ações como: o lugar que os conselhos ocupam na arquitetura das prioridades 
governamentais; a escolha e as orientações da representação governamental nesses espaços; 
os recursos (humanos e materiais) disponíveis, incluindo, como se observa em alguns casos, 
assessoria técnica aos conselheiros, disponibilidade de descentralização, investimentos em qua-
lificação, etc. A partir do estudo de experiências de Orçamentos Participativos e de Conselhos, 
Cunha avalia que:

 O funcionamento efetivo e a estabilidade dessas instituições estão mais relacionados à vontade 

política dos governos e da sociedade do que à previsão legal de sua existência. Nesse sentido, a 

diferença entre institucionalização e legalização adquire relevância, pois a previsão legal não signi-

fica regularidade e efetividade de funcionamento, como é o caso de diversos conselhos que existem 

apenas para o cumprimento da lei.39 

37 TATAGIBA, “Os conselhos gestores e a democratização das políticas públicas no Brasil”, cit.

38 Ver LÜCHMANN, Possibilidades e limites da democracia deliberativa: a experiência do Orçamento Participativo de Porto Alegre, 
cit.; AVRITZER, L. “O orçamento participativo e a teoria democrática: um balanço crítico”. Em AVRITZER, L.; NAVARRO, Z. 
(orgs.). A inovação democrática no Brasil: o Orçamento Participativo. São Paulo:Cortez, 2003.

39 CUNHA, Aprofundando a democracia: o potencial dos Conselhos de Políticas e Orçamentos Participativos, cit., p. 85.
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Assim, como fios condutores da dinâmica participativa, a vontade e o compromisso governa-
mental não operam num “vácuo institucional”. No caso dos conselhos, seu desenho institucional 
está assentado num conjunto de normas e regras que lhe imprimem um caráter de obrigatoriedade 
legal. Essa obrigatoriedade explica a existência de milhares de conselhos pelo País, diferentemen-
te de algumas dezenas de experiências de Orçamentos Participativos que dependem basicamente 
da vontade política para sua implementação. Essa legalidade da participação da sociedade civil 
configura um quadro de interessante ambigüidade. De um lado, essa obrigatoriedade é responsá-
vel pela implementação de uma série de experiências “conselhistas” que se institucionalizam sem 
apoio ou com reduzido respaldo de mobilização e participação social, o que tornam os conselhos 
espaços de caráter meramente formal e legal. De outro lado, essa obrigatoriedade permite, por 
não depender única e exclusivamente do projeto político do governo, maior explicitação dos con-
flitos sociais. Os embates entre a sociedade civil (ou os setores desta) e o Estado em suas várias 
experiências conselhistas é um indicador importante de que, ancorados num estatuto legal, os 
conselhos podem não apenas provocar importantes ruídos visando questionar os mecanismos de 
poder tradicionais, como também alterar condições e realidades sociais. 

Outra dimensão relacionada ao aspecto legal diz respeito à tendência de uma instituciona-
lização mais rígida, ou menos dinâmica, quanto ao estabelecimento de regras e mecanismos 
institucionais, haja vista sua dependência da aprovação num plano legal. Nessa perspectiva, as 
regras tendem a se tornar rapidamente obsoletas diante do “acentuado grau de dinamismo das 
relações sociais, sobretudo num momento de crise como a que vivemos”40. 

É nesse sentido que se incorpora a variável do desenho institucional como conjunto de re-
gras, critérios e espaços participativos e seus impactos no processo de controle social. No caso 
das experiências conselhistas, percebe-se que seu formato tem propiciado intenso deslocamento 
das lideranças sociais para o interior do aparelho estatal sem a previsão de mecanismos que 
sirvam de “contrapeso” na esfera societária ou de implementação de outros espaços públicos 
de discussão e deliberação que articulem participação direta e representação. Além disso, a 
institucionalização desses espaços carece, de maneira geral, de uma articulação mais orgânica 
com o conjunto das instituições estatais. Assim, se, de um lado, os conselhos tendem a se apro-
ximar do poder político estatal, de outro lado, tendem a se constituir como instituições paralelas, 
pois, fragilizados em sua capacidade deliberativa, acabam se constituindo em mais um espaço 
institucional, ou mais um setor, entre outros, na máquina político-estatal. Como prioridade, os 
conselhos devem ocupar não apenas um lugar de centralidade no processo decisório, assim 
como devem estar articulados ao conjunto das instituições responsáveis pela decisão e pela 
implementação das políticas públicas ou sociais.

Na nossa avaliação, outra importante variável diz respeito ao perfil e ao grau de organização, 
engajamento e mobilização do associativismo civil. Uma sociedade civil mobilizada e atuante 
faz grande diferença na atuação de vários Conselhos Gestores, trazendo à tona conflitos de in-
teresses e alterando as correlações de força nesses espaços institucionais. Não é à toa que os 
conselhos na área da saúde, em muitos casos, têm se constituído em espaços de co-gestão em 
função de um acúmulo histórico das lutas sociais.

Também não é à toa que a experiência do Orçamento Participativo de Porto Alegre tem 
representado um modelo paradigmático, na medida em que partiu de um processo de estrei-
ta articulação (e reivindicação) com o associativismo civil local. Além disso, essa experiência 
combina todo esse conjunto de variáveis de maneira a se desenvolver com importante grau de 
organicidade e dinamicidade.

40 TEIXEIRA, E. C. Participação popular e poder local. Em Cadernos CRH. Salvador, 1993.
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Embora seja possível estabelecer uma escala na qual o aumento da combinação entre as 
variáveis (vontade e comprometimento político, desenho institucional e tradição associativa) cor-
responde ao aumento nas chances de sucesso na implementação de experiências participativas, 
isso não significa que haja barreiras intransponíveis para o empreendimento de experiências 
participativas em contextos, digamos, “mais pobres” no que se refere à existência dessas vari-
áveis, seja em virtude de elas apresentarem importante capacidade de impactos mútuos, seja 
em função de a realidade não ser um fato dado, mas uma construção, um permanente devir. 
Além disso, há de se considerar outras variáveis, a exemplo das diferentes escalas e de seus 
elementos dificultadores ou facilitadores da participação.

 

Como apontamos anteriormente, uma das variáveis determinantes para que as experiências 
participativas possam cumprir suas expectativas democratizantes diz respeito à vontade política 
ou ao interesse político que permeia os sujeitos envolvidos em sua criação e em seu desenvolvi-
mento. Nesse sentido, é importante questionar o consenso generalizado que hoje parece vigorar 
em torno da defesa da participação e do controle social como princípios de gestão das políticas 
públicas. Se tais princípios apareceram com força na cena pública integrando as reivindicações 
por direitos e por democratização do poder de decisão política, por outro lado, eles também 
foram fortemente defendidos por uma vertente na qual a idéia de participação recebeu um 
conteúdo restritamente técnico e gerencial. Nessa vertente, “o fortalecimento da sociedade civil” 
também aparece como contraponto ao modelo centralizado e autoritário de intervenção estatal. 
Com efeito, sob esse argumento, foram desencadeadas práticas de encolhimento das responsa-
bilidades sociais do Estado, práticas que se refletiram fortemente nas políticas educacionais pro-
movidas por Fernando Henrique Cardoso nos anos 1990, desconsiderando como interlocutores 
os movimentos ligados à educação no processo de formulação dessas políticas. 

Como ocorreu em outros campos, os movimentos de educação se articularam para partici-
par, com mais poder de pressão, do processo constituinte. Essa articulação foi precedida pelo 
revigoramento ou pelo surgimento, nos anos 1970 e 1980, de organizações sindicais vincula-
das à área da educação e de associações acadêmicas. As bandeiras levantadas nesse período 
abordam principalmente a universalização do acesso à educação, a qualidade do ensino e a 
gestão democrática das políticas educacionais. Como tradução dessas lutas, entre os anos 1980 
e 1990, ocorreram as Conferências Brasileiras de Educação (CBE) e os Congressos Nacionais 
de Educação (CONEDs), ambos promovidos por articulações da sociedade civil41. Em todas as 
esferas de governo, a participação e o controle da sociedade civil na execução da política edu-
cacional compareceram fortemente como reivindicação. 

A atuação desse campo conseguiu inscrever na Constituição o princípio da gestão democrá-
tica para o ensino público. Na última década, e na esteira dessa conquista, em muitas localida-
des do Brasil, se desenrolaram milhares de plenárias, encontros e conferências sobre educação 
na perspectiva de envolver a sociedade civil na construção de planos municipais de educação e 
de organizar os espaços democráticos de gestão da política educacional. Integrando uma reivin-
dicação antiga dos movimentos de educadores, o fortalecimento dos conselhos de escolas e da 
autonomia escolar, numa perspectiva ampliada de gestão democrática do sistema de educação, 
tem sido tema freqüente nesses espaços de discussão. 

41 As Conferências Brasileiras de Educação foram promovidas pela ANPEd (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Educação), CEDES (Centro de Estudos Educação e Sociedade) e ANDE (Associação Nacional de Educação) e ocorreram em 1982, 
1984, 1986, 1988 e 1991. Os Congressos Nacionais de Educação (CONEDs) foram organizados pelo Fórum Nacional em Defesa 
da Escola Pública em 1996, 1997, 1999, 2003 e 2004.
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Tanto a regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) como a ela-
boração do Plano Nacional de Educação (PNE) contaram com a atuação do Fórum em Defesa da 
Educação e de outros movimentos sociais que, ao longo dos anos 1990, se articularam com parla-
mentares e gestores públicos, construindo, em diversos encontros, propostas para os princípios que 
deveriam nortear o Sistema Nacional de Educação e seus mecanismos de gestão democrática. 

Entretanto, no governo de Fernando Henrique, os setores privados e as forças conservadoras 
conseguiram desbancar os princípios públicos e democráticos defendidos pelos movimentos 
ligados à defesa de uma educação pública, de qualidade e democrática. Desconsiderando a 
sociedade civil envolvida nos debates anteriores, o governo instituiu um conjunto de reformas 
educacionais que distorceu os princípios em que vinham se afirmando, implementando um 
projeto de descentralização das ações para os níveis estaduais, municipais e para as unidades 
escolares, sem que as relações de poder de definição das políticas fossem efetivamente de-
mocratizadas. Tais reformas visaram, sobretudo, radicalizar a descentralização dos programas 
federais que apóiam o ensino fundamental no sentido de tornar autônomo o seu gerenciamento 
pelos municípios e pela unidade escolar.42

Como exemplo, na gestão de Fernando Henrique, o Ministério da Educação implementou o 
Programa Dinheiro na Escola, que propunha a descentralização do gerenciamento dos recur-
sos de apoio ao ensino fundamental para as unidades escolares. Paralelamente, foram criados 
Conselhos de Fiscalização e Acompanhamento para alguns dos programas, como o caso do 
Conselho da Alimentação Escolar e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). Nessas mudanças, enfatizando termos 
como “participação” e “autonomia escolar”, o governo deslocou para as unidades escolares a 
responsabilidade pelas suas próprias condições de funcionamento e chamou a sociedade para 
compor aqueles conselhos que tinham o caráter estrito de controlar e fiscalizar a implementação 
das políticas, mas não de interferir na sua formulação. Ao mesmo tempo, as escolas públicas 
foram incentivadas a buscar a participação de voluntários para promover programas de apren-
dizagem ou para resolver situações de precariedade. 

Nesse contexto, as reformas implementadas foram defendidas pelo governo como instrumen-
tos para concretizar as aspirações que a sociedade vinha manifestando pela participação e pela 
descentralização, quando, no entanto, a esses princípios eram conferidos conteúdos políticos 
distintos daqueles apontados nas reivindicações dos movimentos sociais nas suas lutas pela de-
mocracia. Defendida e praticada por meio de um viés restritamente administrativo, a participação 
social foi concebida como instrumento aliado e necessário de um governo orientado pela rigidez 
fiscal que, procurando definir os termos do debate sobre políticas sociais, centrava os argumentos 
em torno da necessidade de combater a corrupção e o desperdício dos gastos públicos, ao mes-
mo tempo que procurava diminuir a importância dos cortes que realizava na área social.

É nesse sentido que Coraggio43 e Osório44 mostraram a existência de disputas entre diferentes 
modelos, ou paradigmas participativos, no quadro das lutas e dos debates no campo educa-
cional. Esses autores mostraram uma clara polaridade das propostas de descentralização das 
políticas de educação, elemento central nos dois projetos em disputa. De um lado, a vertente 
(neoliberal) que privilegiava a “governabilidade” como modernidade administrativa caracterizada 

42 Essa política de repassar o gerenciamento dos recursos para as unidades escolares também foi adotada por vários governos 
estaduais.

43 CORAGGIO, J. L. Las dos corrientes de descentralización em América Latina. Em Contexto e Educação, v. 7, n. 5, pp. 52-59. 
Unijuí, jan./mar. de 1992.

44 OSÓRIO, J. Educación y democratización: notas sobre la descentralización educativa. Em Contexto e Educação, v. 7, n. 25, pp. 
22-25. Unijuí, jan./mar. de 1992.
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pelos pressupostos da democracia gerencial (privatização, terceirização, centralidade do Estado 
na deliberação das políticas, etc.). De outro lado, a vertente que enfatizava a criação de novos 
espaços de participação com base em critérios de distribuição social do poder. Conforme Velloso, 
a polaridade girava em torno da disputa entre “privatizar o estatal ou ‘publicizar’ o público”.45

Como demonstrou Tatagiba, o fortalecimento da sociedade civil esteve vinculado, nesse projeto 
que opera no âmbito das políticas de ajuste, a um apelo participativo de caráter gerencial, não 
deliberativo e despolitizado, que corresponde a uma “democracia gerencial”. Tal como formulada 
pela autora, a democracia gerencial diz respeito a um modelo de gestão que veio disputando com o 
modelo de democracia participativa, nas últimas décadas, o lugar legítimo de alternativa ao modelo 
democrático elitista. Diferentemente desse, tanto o modelo gerencial como o modelo participativo 
afirmam a ampliação da participação social como condição necessária e fundamental para o exercí-
cio democrático. Contudo, o modelo gerencial, diz Tatagiba, guarda as influências da tradição elitista 
na medida em que combina o apelo da mobilização cidadã com processos de participação cujo 
poder efetivo de deliberação continua monopolizado pelo Estado e cujas preocupações se restringem 
à busca da eficácia e da eficiência de programas sociais. O que é subtraído da democracia gerencial 
constitui exatamente o núcleo que define o modelo da democracia participativa. Nesta, o fundamen-
tal é a ampliação da capacidade deliberativa dos cidadãos por meio de espaços que possibilitem a 
explicitação e a negociação dos dissensos e dos conflitos que perpassam o Estado e a sociedade civil. 
Assim, desligada de seus pressupostos de aprofundamento da democracia e afirmada por projetos 
políticos cujos horizontes podem apontar para direções opostas, a inclusão da participação social 
como elemento integrante e fundamental da construção de políticas públicas, conclui a autora, não 
determina, a priori, a condução de políticas comprometidas com a ampliação da democracia.46 

No governo Fernando Henrique, a LDB aprovada não regulamentou um sistema de gestão 
democrática para as políticas educacionais, delegando essa tarefa para os sistemas municipais 
de ensino. Assim, o princípio da gestão democrática inscrita na Constituição de 1988 não se 
desdobrou, efetivamente, em normas legais que regulamentassem a participação, embora, como 
já foi registrado, em diversos municípios do País, tenha ocorrido um importante avanço nessa 
direção. Porém, a falta de um arcabouço institucional regulamentado mais amplo contribui para 
que as experiências não tenham continuidade nem regularidade. De acordo com Mendonça47, 
nas esferas municipais e estaduais sobre gestão democrática na educação, a maioria das leis 
criadas diz respeito especificamente aos mecanismos a serem aplicados na unidade escolar, não 
alcançando, portanto, as várias instâncias que deliberam sobre as políticas educacionais. Tais 
conselhos não estiveram no centro das decisões que determinaram as políticas educacionais. 
Como aponta Aguiar48, numa correlação de forças favoráveis ao governo, o Conselho Nacional 
dos Secretários Estaduais de Educação (Consed) atuou como o principal interlocutor na imple-
mentação das reformas educacionais dos anos 1990. Assim, as ações foram descentralizadas, 
mas o poder de decisão continuou acumulado no governo federal.49 

45 VELLOSO, J. “Impasses e alternativas no financiamento das políticas públicas para a educação: um pano de fundo”. Em VELLOSO, 
J. et al. Estado e educação. São Paulo: Papirus, 1992.

46 TATAGIBA, L. Participação, cultura política e modelos de gestão: a democracia gerencial e suas ambivalências. (Tese de 
doutorado). Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2003.

47 MENDONçA, E.F. A regra e o jogo: democracia e patrimonialismo na educação brasileira. Campinas: Lapplane; UNICAMP, 2000.

48 AGUIAR, M. A. A. O Conselho Nacional de Secretários de Educação na reforma educacional do Governo FHC. Em Educação e 
Sociedade, v. 23, número especial. São Paulo: Cortez/Cedes, 2002.

49 Bonamino e Martinez mostram, por exemplo, que o Ministério da Educação (MEC) não respeitou o caráter consultivo e deliberativo 
do Conselho Nacional de Educação no processo de elaboração e aprovação das reformas curriculares. Esse episódio ilumina o 
caráter e o conteúdo das reformas descentralizadoras do governo Fernando Henrique. BONAMINO, A.; MARTÍNEZ, S. A. Diretrizes 
e Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental: a participação das instâncias políticas do Estado. Em Educação e 
Sociedade, v. 23, número especial. São Paulo: Cortez/Cedes, 2002.
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Registra-se, portanto, a criação de uma multiplicidade de espaços que deveriam fiscalizar e 
acompanhar políticas e programas elaborados no âmbito federal sem que neles estivesse previs-
ta a democratização efetiva das relações entre Estado e sociedade. 

Atualmente, no plano nacional, parece que se desenham tendências de mudança nesse qua-
dro. O Conselho Nacional de Educação, por exemplo, vem manifestando intenções de rediscutir 
seu papel junto ao Estado, atuando mais intensamente nas deliberações das políticas. Também 
se observa a retomada da discussão sobre a importância da criação de um Fórum Brasileiro de 
Educação, cujo papel consistiria em incrementar os espaços de debate visando influenciar as 
políticas educacionais. 

Assim, consideramos que o desafio está na construção de uma mobilização social que de-
bata a construção de um sistema institucionalizado de gestão democrática numa perspectiva 
ampliada de democratização do Estado. É preciso retomar uma visão de conjunto que integre 
as várias instâncias que deliberam sobre as políticas educacionais no sentido de contemplar a 
participação e o controle social. Nesse debate, é necessário: canalizar o acúmulo das experi-
ências participativas que se desenvolveram no Brasil na última década; garantir o princípio da 
partilha de poder entre Estado e sociedade civil; incluir como tema de preocupação a constitui-
ção de espaços e fóruns próprios da sociedade civil para articular a participação institucional e 
a mobilização social, pois, como já foi discutido, os recursos de poder de quem participa são 
variados e desiguais, e o único recurso de que podem lançar mão dos movimentos é seu poder 
de mobilização e pressão social.

A criação e a implementação dos Conselhos Gestores como resultantes gerais de um novo 
contexto participativo no País repreºsentam fortes evidências empíricas da capacidade dos ato-
res sociais de impactar ou alterar a institucionalidade política. Constituem-se, por outro lado, 
como experimentos que, visando fazer frente aos limites da democracia liberal, impulsionam o 
desenvolvimento de novos modelos teóricos de democracia, intrinsecamente orientados para a 
ampliação da participação e da esfera pública. O fio condutor dessa vertente normativa está as-
sentado na idéia de sociedade civil e na abertura do Estado, tendo em vista a reconfiguração dos 
mecanismos tradicionais de decisão política. Não apenas reconhece, como também requer uma 
atuação ativa e propositiva dos atores sociais, apostando na viabilidade da construção de uma 
nova institucionalidade que, resultante da articulação de interesses políticos e sociais, apóie um 
processo criativo e ousado de ampliação da participação junto aos processos decisórios, elimi-
nando os vícios do poder político tradicional.

Como vimos, a vontade e o comprometimento do Estado e a configuração do associativismo 
civil representam variáveis cruciais para o sucesso de experiências participativas. Como mode-
los resultantes das articulações, das vontades e dos compromissos entre Estado e sociedade, a 
participação democrática requer, de outro lado, um desenho institucional que, dinâmico e sub-
metido ao diálogo constante entre o público participante, possibilite, na prática, a realização de 
um processo deliberativo pautado na ampliação e na qualificação da participação. E, ainda, que 
seja capaz de estabelecer certo ordenamento no conjunto dos interesses e dos conflitos sociais 
visando à promoção da justiça social. 

O reconhecimento das dificuldades, da dinamicidade e da complexidade das relações so-
cietárias, tais como a diversidade de interesses e conflitos e as desigualdades sociais, desafiam 
a realização desses princípios democráticos. No conjunto de dilemas e desafios esboçados, 
registra-se aqui a entrada em cena de uma perspectiva que, pautada nos princípios gerenciais, 
desestabiliza as noções de participação e de controle social.
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Portanto, é preciso questionar o alcance limitado de muitos daqueles espaços, restritos a 
operar como salva-guarda de uma base de legitimidade política, pressuposto do funcionamento 
regular das instituições políticas e econômicas vigentes. Na formulação das políticas públicas, a 
democratização efetiva das relações entre Estado e sociedade não é contemplada nesse projeto 
que isola o controle social de uma perspectiva mais ampla de gestão democrática e de participa-
ção como força motriz de mudanças sociais. Dessa forma, se a reordenação institucional, fruto 
de reivindicações da sociedade civil, significa um avanço no fazer política no País, de outro lado, 
essa participação corre o risco sempre eminente de, por meio da burocratização, da cooptação 
e da manipulação, transformar essa pacificação em domesticação social e a idéia original de 
controle social em força operante do controle político-estatal.
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este texto, procura-se explorar os limites e as possibilidades do exercício da 
função de controle social pelos Conselhos de Educação (nacional, estaduais 
e municipais). A análise tem como referencial a trajetória histórica das 
funções atribuídas e o perfil atual desses conselhos. Essa análise guarda 
paralelo com a evolução das concepções de gestão do Estado brasileiro e 
o papel dos conselhos na gestão dos sistemas de ensino, ambos radicados 

nos primórdios imperiais. 
Na história dos conselhos de educação no Brasil, podemos distinguir duas tendências ou fases:
•	 os Conselhos de Educação situados como colegiados de notáveis, com funções de asses-

soramento (técnico e político) ao governo: desde sua origem até a Constituição de 1988, 
mas com forte presença até hoje;

•	 os Conselhos de Educação concebidos como colegiados de gestão de políticas públicas, 
representando a voz da sociedade junto ao governo, com funções de Estado: fruto dos 
movimentos pela democracia participativa após a Constituição de 1988.

O novo cenário da gestão democrática do ensino público, instituído como princípio consti-
tucional por força da participação dos movimentos dos educadores na Constituição de 1988, 
demanda novos desafios aos conselhos de educação, como a mudança da natureza histórica de 
órgãos de governo para órgãos de Estado, o que impõe mudanças na composição, no funciona-
mento e na atribuição de funções. Por outro lado, cabe analisar o significado, ou o impacto, para 
os Conselhos de Educação, da instituição dos conselhos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae), com função de controle social dos respectivos programas. 

A partir da análise desses desafios, podem-se oferecer perspectivas analíticas sobre o objeto 
do presente texto: limites e possibilidades do exercício da função de controle social pelos Conse-
lhos de Educação e sua interface com outros conselhos (Fundef e Pnae) e movimentos sociais 
do novo cenário do exercício da democracia participativa na gestão da educação.

O conceito clássico de controle social se encontra radicado nos princípios do contrato social 
de Rousseau. O contrato social, que se estabelece como pacto entre as pessoas, dando origem à 
organização da sociedade, define a ordem política e a legitimidade dos governos. Mas essa legi-
timidade advém do consentimento do povo. Para Rousseau, o contrato social, que nasce da von-
tade coletiva, é o princípio legitimador da sociedade e da ação dos governantes. Nesse sentido, o 
ato do governante que não se fundamenta na vontade coletiva é um ato arbitrário, tirânico.

A função de controle social é um conceito que não se confunde com o significado corrente de 
fiscalização. Enquanto a função fiscal do Estado é entendida, na sua denotação histórica, como 
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tarefa do governo, o controle social assume o significado de ação dos cidadãos sobre o governo e 
com o governo. A função fiscal se situa no campo do poder coercitivo do Estado sobre o cidadão 
no cumprimento das leis, no exercício de atividades profissionais e outros aspectos inerentes à 
sua relação com o Estado e com o outro. O controle social se refere ao exercício da cidadania, 
à garantia dos direitos sociais, à participação na definição das políticas públicas e à vigilância 
sobre o governo, tendo como horizonte o interesse coletivo. 

O controle social é inerente ao regime democrático. É a cidadania exercendo seu poder por 
meio das instâncias da democracia participativa. Assim, pode-se dizer que o controle social ul-
trapassa a simples fiscalização, pela sociedade, da aplicação de recursos públicos pelo governo. 
O controle social abrange a participação dos cidadãos na definição das políticas públicas, que, 
por sua vez, orientam onde e como aplicar os recursos públicos.

Para situar o princípio da democracia participativa, Boff resgata o significado do termo grego 
Ekklesia, que designava os grupos comunitários primitivos. Termo que antecedeu e deu origem 
ao conceito de Igreja, que passou a designar organizações religiosas. Ekklesia designava uma 
comunidade de base que era unida pelo mesmo estado de espírito e partilhava dos bens em 
comum, ou seja, a comunidade partilhava de uma “comum união”, vivia em comunhão. O 
princípio fundamental de gestão da Ekklesia, que caracteriza uma democracia radical, segundo 
Boff era de que “o que concerne a todos deve ser decidido por todos”.50 

Guarinello analisa como as comunidades primitivas, já não podendo resolver os conflitos 
da complexa vida grupal pela força da linhagem (ou autoridade de sangue), encontraram me-
canismos públicos, comunitários, de gestão dos interesses coletivos, para afirmar que neles 
“reside a origem mais remota da política, como instrumento de tomada de decisões coletivas 
e de resolução de conflitos, e do Estado, que não se distinguia da comunidade, mas era a sua 
própria expressão”.51

Antes da institucionalização dos Estados modernos e de suas formas de decisão colegiada 
representativa (parlamentos e tribunais), os povos da história antiga exerciam a democracia 
radical por meio de assembléias ou conselhos, como: o Sinédrio do povo hebreu, a Gerousia 
espartana, a Boulé grega e outras. Posteriormente, já na Idade Média, tivemos as comunas, 
especialmente na origem das cidades-Estado da atual Itália e na França. A comuna, segundo 
Bobbio, foi “o momento de agregação política mais alto e original que já se viu na história ita-
liana”.52 É verdade que essas sociedades já registravam seus graus de discriminação, pois nem 
todos eram incluídos na categoria de cidadãos e, portanto, na communitas (grupo local).

Com a instituição dos parlamentos, instâncias de representação popular com o papel de legis-
lar e fiscalizar a ação do governo, o Poder Executivo manteve formas de audiência a colegiados, 
no entanto, não mais como espaços da voz plural da sociedade, mas como meros mecanismos 
de apoio, de assessoramento ao governo. Os conselheiros que constituíam esses colegiados eram 
escolhidos pelo próprio governo, adotando, em geral, o critério meritocrático do notório saber. 

A Constituição cidadã de 1988 trouxe de volta o ator social cidadão, que quer exercer seu 
poder. Exercício de poder que não se resume, ou se esgota, no instituto do voto para a escolha 
de governantes e representantes nos parlamentos. É um novo conceito de democracia que surge 

50 BOFF, L. Ekklesia: democracia radical. Em Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 24/6/2005.

51 GUARINELLO, N. L. “Cidades-Estado na Antiguidade Clássica”. Em PINSKY, J.; BASSANEZI, C. (orgs.). História da cidadania. 
São Paulo: Contexto, 2003, p. 33.

52 BOBBIO, N.; MATTEUCI, N.; PASQUINO, G. Dicionário de política. Trad. João Ferreira. Brasília: Editora da UnB, 1991, v. 1, p. 
193.
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retomando o princípio radical da democracia participativa: o que concerne a todos deve ser 
decidido por todos. O governante é eleito para ser servidor da cidadania, para estar a serviço da 
vontade coletiva. E o cidadão passa, por meio das novas formas de organização da democracia 
participativa, a controlar a ação dos eleitos e de seus escolhidos para as funções públicas. É a 
cidadania compreendida como exercício de poder, de efetiva participação na definição das ações 
que concernem a todos e de controle na sua implementação pelos servidores do Estado.

Na adoção de mecanismos de democracia participativa para a promoção de políticas públi-
cas, é preciso ter clareza quanto ao significado dos termos “colaboração” e “participação”. Esses 
termos possuem denotações próprias, significados distintos, embora às vezes, capciosamente, 
a eles sela atribuída a mesma conotação. “Colaboração” pressupõe uma ação de adesão, de 
apoio, junto a um ente autônomo na decisão. “Participação” significa fazer parte da ação, o que 
implica exercício de poder, ou seja: participar é fazer parte da decisão e da ação. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) atual (artigo 8o) utiliza o termo “re-
gime de colaboração” para as relações de mútuo apoio e complementação entre os sistemas de 
ensino autônomos e independentes, em que um não tem poder de decisão sobre os assuntos 
do outro. Quando trata da gestão democrática da escola, utiliza o verbo “participar” (artigo 14), 
conferindo poder de ação aos professores na elaboração do projeto pedagógico e à comunidade 
escolar e local na gestão da escola por meio do Conselho Escolar. Assim, participar traz implícito 
o conceito de exercício de poder pelo cidadão. Somente o exercício do poder pela participação 
gera compromisso. As pessoas se comprometem com aquilo que diz respeito às suas vidas. 
Portanto, o compromisso advém do sentimento de pertença, do fazer parte do coletivo e a ele 
ter vinculado seu destino.

Os diferentes Conselhos de Gestão de Políticas Públicas, entre os quais hoje se preconiza in-
cluir os Conselhos de Educação, passam a constituir o novo espaço de participação, de exercício 
do controle social sobre as ações dos governos pelo cidadão, no âmbito do que pertence a todos, 
a respublica. Aqui, pode-se atribuir um novo papel aos Conselhos de Educação.

As funções atribuídas historicamente aos Conselhos de Educação guardam coerência com 
sua concepção, que define sua natureza. Um mergulho na história ajuda a situar a natureza e 
as funções tradicionalmente exercidas pelos Conselhos de Educação.

As primeiras tentativas de criação de Conselhos de Educação no Brasil surgiram no Impé-
rio. Em 1842, pela Lei Provincial no 172, a Bahia criou o Conselho de Instrução Pública, que 
funcionou por pouco tempo. Em 1854, pelo Decreto do Imperador no 1.331-A, foi criado no 
Rio de Janeiro o Conselho Diretor do Ensino Primário e Secundário do Município da Corte, que 
funcionou até o início dos anos 1900. Em 1846, a Comissão de Instrução Pública da Câmara 
dos Deputados aprovou a proposta de criação do Conselho Geral de Instrução Pública. No fim 
do Império e durante os primeiros anos da República, foram apresentadas outras propostas, que 
não foram efetivadas.

Somente em 1911 foi constituído o primeiro conselho de âmbito nacional, o Conselho 
Superior de Ensino, criado para substituir “a função fiscal do Estado” (Decreto no 8.659, de 
5/4/1911). Em 1925, foi transformado em Conselho Nacional de Ensino, com competência 
para “propor e emitir opinião sobre questões que forem submetidas à sua consideração sobre o 
ensino público” pelo governo ou por seus membros (Decreto no 16.782-A, de 13/1/1925). Em 
1931, foi criado o Conselho Nacional de Educação, como órgão consultivo do ministro, des-
tinado a “colaborar com o ministro nos altos propósitos de elevar o nível da cultura brasileira” 
(Decreto no 19.850, de 11/4/1931). Em 1961, a LDB (Lei no 4.024/1961) criou o Conselho 

Em questão_abr_08.indd   34 4/15/08   11:48:25 AM



35

Federal de Educação (CFE) com a finalidade de colaborar na formulação da política nacional de 
educação e exercer função normativa na organização do ensino. A primeira LDB criou também 
os Conselhos Estaduais de Educação, instituídos gradativamente nos Estados nos moldes do 
CFE. Em 1994, por meio de sucessivas medidas provisórias, transformadas em lei em 1996 
(Lei no 9.131/1996), foi criado o atual Conselho Nacional de Educação. 

Temos, assim, 95 anos de efetivo e contínuo funcionamento de um Conselho de Educação 
de âmbito nacional. Embora tenham sido registradas algumas experiências antes da Lei no

 

4.024/1961 (Bahia, Acre, Alagoas e Rio Grande do Sul), somente a partir de 1962 os Conse-
lhos Estaduais de Educação passaram a ter funcionamento efetivo e contínuo. O mesmo pode 
ser dito dos Conselhos Municipais em relação à Constituição de 1988, embora algumas experi-
ências tenham sido tentadas antes. 

Nesse contexto, os Conselhos de Educação, concebidos historicamente para colaborar com o 
governo, receberam atribuições de caráter consultivo e foram situados como órgãos de governo, 
inseridos na cultura burocrática. Afinal, o traço cultural patrimonialista, de raízes monárquicas, 
inspirou os governos ao longo da nossa história. É como se as instituições públicas pertences-
sem aos governantes, não aos cidadãos. Nessa lógica, o exercício do poder também era privativo 
dos governantes.

A nova cultura de participação após a Constituição de 1988 preconizava para os Conselhos 
de Educação o exercício de novas funções, situando-os como órgãos de Estado. 

Inicialmente, é preciso distinguir Estado, governo e sociedade. Em entrevista ao Instituto 
Pólis, Celso Daniel (prefeito de Santo André, assassinado durante seu mandato, em 2002, e 
professor da Fundação Getúlio Vargas, FGV) analisa que, em função da assimetria do poder, 
essas três categorias encerram contradições: 

 A contradição entre Estado e sociedade é irredutível, pois o Estado é uma instituição, e a sociedade 

é um espaço que tem uma lógica completamente diferente. (...) A relação entre governo e socie-

dade é necessariamente uma relação contraditória por causa da presença do Estado, e o Estado é 

uma instituição separada da sociedade.53

A contradição advém da função do Estado, instituição permanente, de regular as relações 
entre a sociedade e o governo, este transitório. Tanto a sociedade como o governo são guiados 
por interesses, coletivos ou particulares, uns mais e outros menos legítimos. O Estado tem, entre 
suas principais funções, a de controle social, exercendo-a em geral sob a forma de coerção. Para 
exercê-la, pela força das leis, precisa, às vezes, contraditar interesses corporativos e de governo.

Aqui cabe a questão sobre a natureza dos conselhos: órgãos de Estado ou de governo? Ao 
longo da história dos conselhos, o assunto não constituiu objeto de discussão, embora esteja 
implícito no princípio sempre adotado de mandatos não coincidentes com os de determinado 
governo. Situados na estrutura do Executivo, como órgãos de assessoramento superior, os Con-
selhos de Educação se identificavam com a ação do governo. 

Assim, os Conselhos de Educação no Brasil foram marcados por um caráter elitista e, de 
certa forma, corporativo. Tanto que, em 1911, o primeiro conselho criado tratava somente do 
ensino superior e era composto pelos diretores das instituições de ensino superior existentes na 
época (que eram eleitos pelas respectivas congregações de professores) e representantes docen-

53 INSTITUTO PÓLIS. O papel dos Conselhos de Políticas Públicas. Entrevista com Celso Daniel. São Paulo, 17/4/2001 (disponível 
em http://www.polis.org.br/artigo_interno.asp?codigo=80).
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tes, também eleitos por seus pares. Os conselheiros do Conselho Nacional de Educação (CNE), 
criado em 1931, inicialmente foram de livre escolha do Presidente da República. Reformulado 
em 1936 em razão da Constituição de 1934, o CNE teve uma composição que representava os 
diferentes graus de ensino (público e particular) e as diferentes regiões do País, com indicações 
abertas das respectivas categorias e entidades e listas tríplices elaboradas em votação secreta 
pelo próprio conselho. O Conselho Federal de Educação e os Conselhos Estaduais, criados a 
partir de 1962, adotaram a livre nomeação pelo governo. Em nome do discurso da neutralidade 
política, a escolha dos conselheiros sempre obedeceu ao critério técnico do notório saber edu-
cacional, obedecida a representação das diferentes regiões do País e dos níveis de ensino.

A questão da natureza dos Conselhos de Educação foi suscitada somente na sessão de 
posse dos conselheiros do Conselho Nacional de Educação, criado pela Lei no 9.131/1995, em 
fevereiro de 1996. O conselheiro José Arthur Giannotti54, falando em nome dos pares, enfatizou 
que o conselho se constituía como órgão de Estado e que os conselheiros ali estavam para falar 
ao governo em nome da sociedade. 

É importante lembrar que o Estado é a instituição de caráter permanente que regula as re-
lações dos cidadãos e a ação do governo. O governo é transitório e ocupa o espaço do Estado. 
Para representar o conjunto da sociedade, o governo precisa ter uma visão universal, superando 
os interesses particulares e corporativos. 

O que caracteriza um Conselho de Educação como órgão de Estado ou de governo? É a 
sua voz. Se a sua voz procura traduzir os desejos do governo, falando à sociedade, se constitui 
como órgão de governo. Se a sua voz expressa a voz plural da sociedade, falando ao governo 
em nome dela para que suas ações atendam aos interesses do conjunto da sociedade, então se 
situa como órgão de Estado.

 Mais do que as leis, o que garante o exercício da função de Estado dos Conselhos de Edu-
cação é a postura dos conselheiros, que, além do caráter das pessoas, depende de algumas 
condições fundamentais. Entre elas, podem-se destacar:

•	 Presença da pluralidade social na composição. Leonardo Boff nos ensina que um ponto 
de vista é a visão de apenas um ponto. Para se ter a visão do todo, a realidade precisa ser 
observada dos diferentes pontos, incluindo o do governo. Para falar em nome da socie-
dade, os conselhos precisam conter em sua composição a representação das diferentes 
categoriais de atores sociais a quem pertence e interessa o projeto educativo, para que sua 
voz, ao ser ouvida pelo governo, traduza as diferentes aspirações e os diferentes pontos de 
vista da sociedade. Assim, a composição dos conselhos precisa contemplar a correlação 
de forças entre os profissionais e os usuários da educação. Precisa também superar a visão 
elitista, implícita no critério do notório saber educacional, para aliar os diferentes saberes: 
pedagógico, político e popular. Para expressar a voz da sociedade, é essencial o exercício 
da sensibilidade política. Mas é preciso distinguir o espaço dos conselhos, de defesa dos 
interesses coletivos, do espaço de defesa dos interesses corporativos: distinguir os objeti-
vos do todo dos objetivos das partes. A representação tem o objetivo de traduzir o olhar da 
parte, que, somado aos outros olhares, constrói a visão do todo. 

•	 Mandatos não coincidentes com os do Executivo. É da tradição dos Conselhos de Educa-
ção, desde sua criação, em 1911, que os mandatos dos conselheiros não sejam coinci-
dentes com os do Executivo. As políticas educacionais, que se inserem na dimensão do 
Estado, requerem continuidade e ações permanentes. Não se esgotam a cada governo. 

54 O discurso não foi publicado nem consta dos arquivos do CNE. O autor deste texto esteve presente à sessão e traduz aqui 
conforme ouviu e interpretou.
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Assim, os Conselhos de Educação precisam se caracterizar também pela continuidade, 
evitando as rupturas da transitoriedade dos governos. Obviamente, a continuidade requer 
mudanças de curso. Por isso, a renovação dos mandatos intercalados, parte deles não 
coincidentes com os do governo.

•	 Autonomia dos conselheiros. É ainda Celso Daniel que nos ensina: “O mais importante é 
garantir a autonomia dos conselhos em relação ao governo”. Considerando que os conse-
lhos fazem parte do Estado, ele continua: “É preciso deixar claro que não se trata exata-
mente da autonomia do conselho, mas da autonomia dos representantes da comunidade 
em relação ao governo. Falar em autonomia do conselho perante o Estado é incorreto do 
ponto de vista conceitual”.55 Na verdade, os Conselhos de Educação não se situam numa 
terceira margem do rio, no dizer de Guimarães Rosa, ou seja, não constituem um poder 
independente. Eles se situam na esfera do Poder Executivo e, em nome da sociedade, 
decidem sobre questões de Estado, determinando, ou propondo, ações de governo. 

•	 Exercício da Presidência. É uma tradição que vem das origens dos Conselhos de Educa-
ção o Presidente ser eleito pelos pares. Também é tradição que o ministro ou o secretário 
de educação presida o conselho quando comparece em momentos especiais, mas, ainda 
assim, apenas protocolarmente. Não é de praxe o ministro ou o secretário de educa-
ção (ou funcionário a eles subordinado, ou mesmo alguém de sua indicação) exercer a 
presidência do conselho, pois, nesse caso, além do comprometimento da autonomia, o 
conselho se transformaria em órgão daquele governo. E ficaria eliminada uma instância 
de negociação entre conselho e governo, porque ambos se fundiriam numa só pessoa. 
O que também o impossibilitaria de exercer a função de controle social. O exercício da 
Presidência por membro do Executivo, associado ao peso dos membros por ele indicados, 
torna o conselho uma falácia democrática, desprovido de sua essência de ser voz da so-
ciedade, convertendo-se em mero legitimador da vontade do Executivo. No caso, melhor 
seria o governo assumir solitariamente suas decisões e por elas responder. A pedagogia 
da escuta e da decisão democrática é um ato de inteligência política. A arrogância é par-
ceira da ignorância. 

•	 Homologação pelo Executivo dos atos do conselho. Essa questão é das mais polêmi-
cas. O instituto da homologação nasceu junto com os conselhos e tem o sentido de dar 
efetividade à deliberação por meio de um ato administrativo. Afinal, o conselho não tem 
a natureza de órgão administrativo. Mas que atos devem ser objeto de homologação? 
Somente as deliberações que requerem implementação pelo governo, mediante ato admi-
nistrativo? E quando o governo não acata? Os possíveis, e às vezes salutares, conflitos 
devem ser resolvidos pela negociação, princípio e estratégia essencial para a democracia. 
Assim, não é salutar haver contradição, ou oposição, entre conselhos e governos situa-
dos na mesma esfera do Executivo. Desse modo, valem as competências de cada parte, 
atribuídas em lei. Bobbio nos ensina que um ordenamento jurídico constitui um sistema 
e, por isso, nele não podem coexistir normas incompatíveis: “Se num ordenamento vêm 
a existir normas incompatíveis, uma das duas ou ambas devem ser eliminadas”.56

A presença dessas condições é essencial para que os conselhos possam falar ao governo em 
nome da sociedade e exercer o papel de instância de controle social. 

55 INSTITUTO PÓLIS. O papel dos Conselhos de Políticas Públicas, cit.

56 BOBBIO, N. Teoria do ordenamento jurídico. Brasília: Editora da UnB, 1994.
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A dicotomia, às vezes posta, não existe. A neutralidade política constitui uma impossibi-
lidade lógica. Na sua essência, toda ação humana tem uma dimensão política intrínseca. A 
tão propalada neutralidade técnica constitui uma postura política. Assim, podemos dizer que 
os conselhos, embora proclamados como órgãos técnicos, sempre assumiram uma dimensão 
política. Até porque assessorar ministros e secretários e propor ou aprovar normas e credenciar 
instituições de ensino são ações de caráter eminentemente político. 

Os primeiros Conselhos de Educação tiveram a clara natureza de órgãos consultivos do mi-
nistro ou do respectivo secretário de educação. A partir da Constituição de 1934, que instituiu 
os sistemas de ensino, e com o advento da LDB de 1961, os conselhos passaram a ser definidos 
como órgãos de caráter consultivo e deliberativo, com funções normativas, de assessoramento 
superior e de credenciamento de instituições. 

É pertinente distinguir o caráter das funções e seu objeto. É comum relacionar o deliberativo 
e o normativo como funções paralelas. No entanto, suas naturezas são distintas: uma diz respei-
to ao poder de decisão e outra, ao objeto da decisão. A função deliberativa atribui ao conselho 
o poder de deliberação sobre determinadas questões. A normativa faz parte de uma dessas 
questões, ou seja, seu objeto é o ordenamento normativo dos sistemas de ensino. O pronuncia-
mento do conselho sobre questões de ordem normativa, assim como em outras questões, pode 
ter caráter deliberativo (quando tem o poder de editar normas, interpretar ou regulamentar sua 
aplicação) ou consultivo (quando somente propõe, opina, para instruir a decisão superior). 

É o caso também de lembrar que o termo “norma” designa, em seu conceito mais amplo, 
todo o ordenamento legal, incluídas aí a Constituição e as leis. Ou seja, norma tem um sen-
tido mais amplo que lei. Mas o significado atribuído à função normativa dos conselhos tem 
um sentido restrito, de definição de processos e procedimentos administrativos para alcançar 
os objetivos da lei.

Tradicionalmente, os Conselhos de Educação tiveram atribuições somente de caráter delibe-
rativo ou consultivo. Raramente, receberam funções de outra natureza, como a mobilizadora e a 
fiscal. Estas, em geral, são mantidas na esfera das instâncias executivas. Com o movimento de 
criação de Conselhos Municipais de Educação, no espírito da Constituição de 1988, as funções 
de controle social e a mobilizadora assumiram relevância para os Conselhos de Educação.

Numa aproximação que não representa a única alternativa de sistematização, as funções atri-
buídas aos Conselhos de Educação, especialmente os municipais, são caracterizadas como:

a. Deliberativa: Como o termo o diz, a função deliberativa diz respeito ao poder decisório, às 
competências legais atribuídas aos conselhos para decidir sobre determinadas matérias. 
A atribuição mais freqüente no campo deliberativo é a relativa à definição de normas, 
ou seja, a chamada função normativa. Mas é inadequado dizer que os conselhos têm 
poder de legislar, o que é da competência privativa do Poder Legislativo. A norma editada 
pelo conselho (em geral, resolução) tem o caráter de regulamentação da aplicação da 
lei e a ela não pode exceder. A lei tem o âmbito da definição de objetivos da sociedade, 
e sua regulamentação tem o âmbito da definição de procedimentos e de processos para 
alcançar esses objetivos. Outras competências deliberativas freqüentemente atribuídas 
aos Conselhos de Educação são as de credenciar escolas e autorizar cursos;

b. Consultiva: A função consultiva tem caráter de assessoramento do governo, respondendo 
a consultas sobre interpretação de dispositivos legais e normativos. No caso, o conselho 
emite pareceres sobre questões pedagógicas, de gestão e outras a ele submetidas, ou 
por sua iniciativa, que representam uma opinião, uma posição do conselho sobre aquele 
assunto e que tem o objetivo de orientar o governo e as instituições educacionais em 
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sua ação. A função consultiva também tem o caráter de ouvidoria da sociedade, quando 
o conselho é chamado a se pronunciar sobre dúvidas de instituições educacionais e 
cidadãos e a dirimir conflitos entre eles. Tem ainda o caráter mediador, negociando e 
dirimindo conflitos entre cidadãos, instituições educacionais e governo;

c. Controle social: Alguns conselhos têm, ou tiveram, atribuições fiscais. No entanto, se 
afirma, hoje, como relevante a nova dimensão da função de controle social, que ultrapas-
sa os limites da fiscalização. Como conceituado no início deste texto, o controle social diz 
respeito ao exercício da democracia participativa, à participação na definição de políticas 
públicas e na vigilância da coerência das ações de governo com essa definição, o que 
implica a vigilância sobre a aplicação dos recursos públicos. Mas essa função, mais do 
que as outras, requer que o conselho se situe como órgão de Estado, não de governo, e 
para isso seja constituído pela pluralidade das vozes da sociedade;

d. Mobilizadora: A função mobilizadora situa os conselhos numa ação efetiva de mediação 
entre o governo e a sociedade, assumindo a condição de fóruns articuladores e mo-
bilizadores do compromisso educacional, agindo proativamente na implementação de 
estratégias da participação e do compromisso de todos com os direitos educacionais dos 
cidadãos e com a promoção da qualidade da educação. 

A sucinta descrição de alguns aspectos do perfil dos atuais Conselhos de Educação, feita 
adiante, indica as possibilidades de cumprimento dessas funções.

Historicamente, os Conselhos de Educação no Brasil não receberam atribuições de controle 
social. Desde sua origem, foram concebidos como órgãos de assessoramento do governo. Ou 
seja, exerciam, e exercem predominantemente até hoje, função de governo, controlando, em 
nome dele, o funcionamento de instituições educacionais, definindo normas e interpretando a 
aplicação das leis. Por isso, predominou a livre escolha dos conselheiros pelo governo.

A lei de criação do novo Conselho Nacional de Educação inovou na sua composição ao es-
tabelecer o princípio da paridade entre governo e sociedade, ou seja, metade dos conselheiros 
seria de livre escolha do governo e a outra metade, fruto da indicação de entidades da sociedade 
civil. Esta foi a razão que levou o professor Gianotti a afirmar, na posse dos novos conselheiros, 
que o CNE se constituía como órgão de Estado, e por isso credenciado a falar ao governo em 
nome da sociedade. Cabe registrar que, na última troca de conselheiros, em maio de 2006, o 
mecanismo de listas tríplices e o número elevado de entidades concorrentes às vagas deram ao 
governo a liberdade de escolher onze conselheiros numa lista de mais de cem.

Os Conselhos Estaduais de Educação gradativa, mas lentamente, vão se adaptando aos 
reclamos da democracia participativa. Observa-se que está perdendo espaço a praxe da livre 
escolha de conselheiros pelo governo e ganhando espaço o princípio da paridade entre governo 
e sociedade, nos moldes do CNE. Há conselhos que ainda mantêm a livre escolha pelo governo, 
mas sob critérios que garantem a representação de diferentes categorias. Alguns conselhos, com 
destaque para o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso, dão predominância à representação social. 
Há os que admitem a representação, e até afirmam o princípio da paridade, mas adotam estra-
tégias de escolha dos conselheiros que garantem a hegemonia do governo. É o caso das listas 
tríplices e do número de instituições maior que as vagas para indicar candidatos à escolha pelo 
governo. No caso do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), essa estratégia vai mais 
longe ao incluir, entre os nove representantes da sociedade, quatro cargos comissionados da 
Secretaria de Educação como conselheiros natos. Seguindo o exemplo do CNE, que tem como 
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conselheiros natos os secretários da Secretaria de Educação Básica (SEB) e da Secretaria de 
Educação Superior (Sesu), ambas do Ministério da Educação (MEC), o número de conselheiros 
vinculados a cargos comissionados nos Conselhos Estaduais se resume a um ou dois e integram 
a metade de livre escolha do governo.

Na categoria de representantes da sociedade, também há, nos conselhos estaduais, dife-
rentes práticas. Em geral, são contempladas como entidades a indicar representantes as insti-
tuições de ensino públicas e privadas. A presença de pais e estudantes é mais rara. Mais rara 
ainda é a presença de entidades não diretamente relacionadas a atividades educacionais.

Esta sucinta descrição da composição dos Conselhos Estaduais de Educação mostra que há 
processos de mudança, com abertura de espaços para a participação social e para a constitui-
ção dos conselhos como órgãos de Estado, condição essencial para o exercício de funções de 
controle social. No entanto, não se encontram indicações de que essa função tenha sido defini-
da para os Conselhos Estaduais, embora o assunto já ocupe a pauta de preocupações de alguns 
deles e do CNE. O controle social, atualmente, se apresenta como uma função mais própria ao 
espaço e à natureza dos Conselhos Municipais de Educação. 

Os Conselhos Municipais constituem um novo capítulo na história dos Conselhos de Edu-
cação no Brasil. Três forças moldam o perfil dos novos Conselhos Municipais de Educação: a 
Constituição de 1988, que abriu o espaço da autonomia do município para criar seu sistema 
de ensino; o papel de novo ator social assumido pelo cidadão; o espaço de participação que 
o município oferece como locus por excelência de exercício da cidadania. Afinal, o primeiro e 
eterno vínculo de afiliação cidadã é o município.

A Secretaria de Educação Básica do MEC realiza anualmente uma pesquisa (Sistema de Infor-
mações sobre Conselhos Municipais de Educação, Sicme) para traçar o perfil dos Conselhos Muni-
cipais de Educação. Dados dessa pesquisa57 indicam que 2.520 municípios (45% do total do País) 
possuem um Conselho Municipal de Educação instituído. Dos dados da pesquisa, destacaremos 
três aspectos que revelam a possibilidade e os limites de exercício pelos Conselhos Municipais de 
Educação da função de controle social: as funções, a composição e o exercício da Presidência.
•	 Quanto às funções: A pesquisa indica que 75% dos Conselhos Municipais de Educação 

têm a atribuição fiscalizadora. Como a pesquisa oferecia a lista de funções fechada, é 
possível entender que, na fiscalização, está subentendida a função de controle social. As 
outras respostas às funções relacionadas foram: consultiva (86%), deliberativa (81%), 
normativa (67%), propositiva (41%) e mobilizadora (26%).

•	 Quanto à composição: A representação das diferentes categorias se faz presente em 
todos os Conselhos Municipais de Educação. Porém, a correlação de forças varia, como 
se pode ver no quadro 1.

Quadro 1. Representação das categorias na composição dos Conselhos Municipais de Educação

Categorias
Número de representantes e respectivo percentual de Conselhos Municipais de Educação

1 2 3 Mais de 3

Executivo 39 27 16 26

Escolas públicas 17 26 17 40

Escolas privadas 43 37 9 11

Pais 59 31 5 4

Alunos 46 37 6 11

Fonte: MINISTÉRIO DA EDUCAçãO. Perfil dos Conselhos Municipais de Educação. Brasília: SEB, 2006.

57 MINISTÉRIO DA EDUCAçãO. Perfil dos Conselhos Municipais de Educação. Brasília: SEB, 2006.
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A comparação do número de representantes de pais (somente 1 em 59% dos Conselhos Mu-
nicipais de Educação e mais de 3 somente em 4% desses conselhos) e de estudantes (somente 
1 em 46% dos Conselhos Municipais de Educação e mais de 3 em 11% desses conselhos), 
com a participação de representantes do Executivo e das escolas públicas, mostra uma partici-
pação pouco expressiva dos usuários e a hegemonia dos servidores do Estado na composição 
dos Conselhos Municipais de Educação.
•	 Quanto à Presidência dos Conselhos Municipais de Educação: Embora constitua um 

princípio inerente à natureza dos conselhos, somente três quartos dos Conselhos Munici-
pais de Educação (75%) tem seu presidente eleito pelos pares. Em 17% dos municípios 
que responderam à pesquisa do MEC, o próprio secretário de educação exerce a Presi-
dência, e em outros 9% o presidente é indicado pelo Executivo. Sobre os outros 3%, a 
pesquisa não indica a forma de escolha. 

A semente da luta por uma educação como fundamento de um projeto nacional democrá-
tico vem dos anos 1920, protagonizada por Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço 
Filho, Almeida Júnior, Roquete Pinto, Pascoal Leme, entre outros educadores que inspiraram o 
movimento dos Pioneiros da Educação Nova e influenciaram decisivamente a Constituição de 
1934, primeira a instituir os sistemas de ensino e a definir os conselhos como órgãos de gestão 
colegiada desses sistemas.

A Constituição de 1988 avançou, também por força da presença dos educadores na cons-
tituinte, consagrando o princípio da gestão democrática do ensino público. É a afirmação do 
princípio original da democracia de que o que concerne a todos deve ser decidido por todos. 
Essa consciência vem dando novo foco aos tradicionais Conselhos Estaduais de Educação e 
instituindo os Conselhos Municipais de Educação.

Os limites e as possibilidades da atribuição aos Conselhos de Educação da função de con-
trole social e de seu efetivo exercício estão relacionados à concepção e à natureza desses 
conselhos. Essa função só é possível quando os conselhos se constituem como espaços da 
democracia participativa, fóruns da pluralidade das vozes da sociedade. Pluralidade que deve 
contemplar, com igual poder, servidores públicos, profissionais da educação, pais, estudantes e 
protagonistas sociais não vinculados a instituições educacionais. A educação concerne a todos, 
e suas instituições pertencem ao público. É um processo, um longo caminho a percorrer, com 
importantes passos já dados, mas muitos ainda por dar.

Uma das estratégias importantes, já em curso no CNE e em alguns Estados, é a do regi-
me de colaboração, preconizado desde a Constituição de 1934, mas ainda em busca de um 
caminho. Regime de colaboração não só entre conselhos, mas também com as demais enti-
dades civis de educadores, promovendo uma sinergia que multiplica a força das partes e a do 
todo. No mais, fóruns, conferências e audiências públicas constituem estratégias importantes 
já utilizadas pelos conselhos.

No regime de colaboração, cabe problematizar a importância do diálogo entre os conselhos das 
diferentes esferas de governo na hora da tomada de decisões. Uma decisão do CNE sempre afetará 
Estados e municípios, e uma decisão do CEE sempre terá implicações nos respectivos municípios.

Cabe problematizar também o papel dos Conselhos de Controle Social na área de educa-
ção, especialmente o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e o Conselho do Fundef. Assim, 
é maior o questionamento sobre os impactos da existência de multiplicidade de conselhos no 
âmbito do município e sobre a conveniência de sua unificação em torno do Conselho Municipal 
de Educação. Há argumentos plausíveis para ambas as alternativas.
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Celso Daniel, na entrevista ao Instituto Pólis citada anteriormente, pondera que é desejável a 
pluralidade de conselhos, porque eles multiplicam os protagonistas da sociedade e multiplicam 
as lideranças interessadas em participar da gestão pública. De outro lado, observa-se que, em 
muitos casos, os mesmos protagonistas fazem parte de diversos conselhos, sobrecarregando-os 
e comprometendo a participação. Seguramente, não haverá um único caminho nessa questão. 
O melhor caminho não será o da padronização, que nos conduz na mão contrária da autonomia 
e da democracia. Nesse sentido, todo o cuidado é pouco na busca da garantia de formas de 
controle social por meio do imperativo legal. 

Vale repetir que as leis têm como função atuar no campo da definição de objetivos sociais, 
e os atos normativos decorrentes têm como escopo definir processos para alcançar esses obje-
tivos. Ambas definem limites, que não podem ser tão estreitos a ponto de engessar os espaços 
de decisão no âmbito da autonomia do município. A democracia decretada, às vezes, vem 
carregada de um viés autocrático. É desejável que a lei geral defina princípios e objetivos, como 
o do controle social, entre tantos. Os processos e as formas de efetivá-lo, se por meio da multi-
plicidade de conselhos, segmentando o controle social segundo as ações específicas, ou se por 
meio de um conselho maior, subdividido ou não em câmaras por assuntos setoriais, e esta deve 
ser uma decisão local, segundo as circunstâncias e as opções de cada município, construídas 
em processos participativos.

Os conselhos na área de educação ainda têm muito a construir. Os dos sistemas de ensino 
devem superar a cultura burocrática e certo encastelamento. Os de controle da merenda, do 
Fundef e outros, devem superar os limites da mera fiscalização. Os Conselhos Escolares tam-
bém podem ser uma referência, pois mostram que há um espaço de participação na gestão 
da respublica, de exercício efetivo da cidadania. Pode-se, finalmente, referir as conferências de 
educadores, que o exemplo de Minas Gerais revelou serem tão construtivas como espaço im-
portante gerador de compromisso e participação. É a democracia participativa abrindo espaços 
e caminhos, não sem pedras a contornar, para o exercício do efetivo poder da cidadania. 

BOBBIO, N. Teoria do ordenamento jurídico. Brasília: Editora da UnB, 1994.
______; MATTEUCI, N.; PASQUINO, G. Dicionário de política. Trad. João Ferreira. Brasília: Editora da UnB, 

1991, v. 1.
BOFF, L. Ekklesia: democracia radical. Em Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 24/6/2005. 
GUARINELLO, N. L. “Cidades-Estado na Antiguidade Clássica”. Em PINSKY, J.; BASSANEZI, C. (orgs.). 

História da cidadania. São Paulo: Contexto, 2003.

Em questão_abr_08.indd   42 4/15/08   11:48:28 AM



43

 

Vital Didonet | Membro do Conselho Consultivo da Fundação Abrinq

 
democracia é a forma mais evoluída de governo que a sociedade já criou do decurso 
de sua história. Nela, a origem do poder está no povo, que o delega a representantes 
ou o exerce diretamente.58 Mas os regimes democráticos ainda não produziram os 
resultados prometidos de justiça, igualdade, respeito à diversidade e participação 
cidadã. Esses bens, que devem ser públicos e universais, estão distribuídos 
diferentemente entre os grupos de poder econômico ou político. Em alguns países, 

como o Brasil, além da exclusão social associada à má distribuição da educação, a disparidade na 
renda chega a ser gritante.59 Nem o critério mínimo da democracia, proposto por Rousseau (de que 
ninguém seja tão rico que possa comprar alguém e de que ninguém seja tão pobre que tenha de se 
vender a alguém) foi alcançado. Segundo Boaventura Souza Santos: “Se continuarem a aumentar 
as desigualdades sociais entre ricos e pobres ao ritmo das três últimas décadas, em breve, a 
igualdade jurídico-política entre os cidadãos deixará de ser um ideal republicano para se tornar uma 
hipocrisia social constitucionalizada”.60 As desigualdades econômicas são o maior atestado de que 
o poder, que provém do povo, não é exercido com justiça e igualdade em favor de todos. 

A delegação do poder por meio do voto implica que os representantes exerçam em favor 
de todos o poder que receberam. A experiência histórica tem demonstrado que a democracia 
apenas delegativa é passível de desvios em benefício dos próprios eleitos e dos grupos privados 
que eles defendem, como vem sendo desvelado nos últimos anos. Os “anões do Orçamento” 
são filhos e netos de outros anões que não foram denunciados, e seus próprios netos foram 
apelidados, recentemente, de “sanguessugas”. Para avançar na construção de uma sociedade 
mais democrática, é preciso fortalecer os mecanismos de participação popular, o que inclui o 
controle do manejo do poder delegado. A participação direta visa, entre outros objetivos, acom-
panhar, requerer, esclarecer, explicitar a vontade popular em cada momento e em cada matéria 
de interesse, bem como controlar os atos de quem governa. 

Observa-se uma relação direta entre o grau de democracia no exercício do poder do Estado e 
o uso de diferentes formas de participação popular. A combinação dos mecanismos tradicionais 
de participação indireta, por meio dos representantes eleitos (pelo voto) com a participação 
direta (conselhos com representação paritária, instâncias de debate, apresentação e defesa de 
propostas por organizações da sociedade civil), contribui para que passemos da democracia 
eleitoral para a democracia real.

58 Constituição Federal, artigo 1o, parágrafo único. Neste texto, usamos as expressões “delegação” e “representação” com o mesmo 
significado, não entrando na distinção possível de que o delegado tem de cumprir estritamente o mandato que recebeu, enquanto 
o representante tem o poder de interpretar, ressignificar, contextualizar e decidir desde que dentro do quadro de princípios e 
objetivos em que foi eleito.

59 Um por cento das pessoas mais ricas do Brasil abocanha uma fatia de renda igual ao total que se encontra distribuído entre os 
50% mais pobres e aproximadamente 20% da população mais pobre recebem apenas 2% da renda. Cerca de um quarto dos 
latino-americanos dispõem de apenas 2 dólares por dia para viver. Em números absolutos, 50 milhões de pessoas nessa região 
vivem apenas com o equivalente a 1 dólar por dia.

60 AGÊNCIA CARTA MAIOR. Debate Aberto, 6/9/2006 (disponível em http://cartamaior.uol.com.br/).
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Também no âmbito do Legislativo, o poder é exercido por meio de representantes e direta-
mente pela sociedade, segundo estabelece a Constituição Federal. “A iniciativa das leis com-
plementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal 
Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos...”.61 Mas 
essa participação direta não se restringe à apresentação de projetos de lei. O Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados dedica seu título VIII à participação da sociedade civil, indicando 
outras formas institucionalizadas de a colocar em prática. São elas: 
• projetos de lei de iniciativa popular; 
• petições, reclamações e representações de pessoa física ou jurídica contra autoridades ou 

entidades públicas e deputados; 
•	 pareceres técnicos e propostas; 
• audiências públicas; 
•	 credenciamento de entidades para acompanhar as matérias e prestar esclarecimentos;
•	 credenciamento da imprensa para informar o público sobre as matérias em tramitação.

Neste texto, vamos comentar três desses mecanismos: os projetos de lei de iniciativa popu-
lar, as audiências públicas e o credenciamento de entidades junto à Câmara dos Deputados, 
acrescentando mais dois, dado seu uso freqüente (as manifestações e as reuniões técnicas). 

O parágrafo 2o do artigo 62 da Constituição Federal fixa os requisitos para o recebimento de 
projetos de lei originários dos cidadãos: serem subscritos por, no mínimo, 1% do eleitorado nacio-
nal distribuído por pelo menos cinco Estados com não menos de 0,3% de cada um deles e serem 
apresentados à Câmara dos Deputados.62 O processo é disciplinado pelo Regimento Interno dessa 
Casa, no seu artigo 252. Em síntese, cidadãos individualmente ou entidades da sociedade civil po-
dem iniciar a coleta de assinatura dos eleitores em formulário padronizado pela Mesa da Câmara. A 
entidade pode também patrocinar a apresentação, responsabilizando-se até mesmo pela obtenção 
das assinaturas. Ele é protocolado na Secretaria-Geral da Mesa, da qual recebe a distribuição às 
respectivas comissões e segue a mesma tramitação dos projetos originários do Parlamento. Esse 
projeto será defendido oralmente nas comissões ou em plenário pelo primeiro signatário ou a quem 
este houver indicado quando da sua apresentação. O primeiro signatário também indica o deputado 
que irá relatar a matéria, devendo essa indicação ser respeitada pela comissão.

Em vez das comissões, o projeto pode ser debatido e votado no plenário, transformado, nes-
se caso, em Comissão Geral.

Durante a Assembléia Nacional Constituinte (ANC), o Movimento Criança e Constituinte pa-
trocinou uma emenda popular para o texto da nova Constituição, que propunha a inclusão dos 
direitos da criança no texto que vinha sendo apresentado para a nova Constituição Federal. O 
Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fórum DCA), igualmente, 
apresentou uma emenda sobre os direitos da criança.63 Em ambos os casos, a mobilização foi 

61 Constituição Federal, artigo 62, caput (grifo do autor).

62 Constituição Federal, artigo 62, parágrafo 2o.

63 As emendas têm o mesmo caráter de projeto de lei.
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intensa em todo o País. Centenas de entidades e milhares de pessoas, inclusive crianças, cole-
taram as assinaturas nos mais diversos ambientes sociais, de reuniões e de trabalho, cercadas 
de faixas, cartazes e conversas sobre as razões do que estava sendo proposto. Essa ação estava 
inserida num processo amplo de debate sobre a criança na sociedade brasileira, a história da in-
fância no Brasil, a situação de vida e desenvolvimento e os direitos da criança. Ambas as emen-
das foram defendidas no Plenário da Assembléia Nacional Constituinte pelos representantes das 
entidades patrocinadoras e receberam manifestações tão entusiastas de apoio dos constituintes, 
que ficou claro para todos que a nova Constituição brasileira acolheria suas propostas. E assim 
aconteceu. Quando chegou o texto preliminar da Convenção da Organização das Nações Uni-
das (ONU) sobre os direitos da criança para o governo e o Poder Legislativo se manifestarem, a 
matéria tramitou com celeridade, porque nossa Constituição já contemplava o que a Convenção 
da ONU estava propondo. 

Em síntese, a participação popular durante a ANC, por meio do Movimento Nacional Criança 
e Constituinte, não só foi uma extraordinária experiência de debate e mobilização nacional sobre 
a infância e seus direitos, como registrou na Constituição o sonho da sociedade civil de deter-
minar um outro olhar para a criança no Brasil. O artigo 227 e vários outros dispositivos daquela 
carta são a expressão quase literal das propostas do Movimento e estabeleceram as bases que 
sustentaram, em seguida, a elaboração e a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). Assim, não por acaso, o nosso arcabouço jurídico sobre os direitos da criança e do ado-
lescente foi considerado por diversas entidades, entre as quais o Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef), como o mais avançado do mundo. Inspirados nesse movimento e em nossa 
legislação, alguns países da América Latina desencadearam um processo similar e aprovaram 
leis semelhantes ao nosso ECA.

Cabe a pergunta: As emendas populares (sob a forma de projeto de lei de iniciativa popular) 
sobre os direitos da criança tiveram algum efeito na Assembléia Nacional Constituinte? A força 
delas estava, em grande parte, no movimento social que as gerou e defendeu. Na campanha 
para a eleição dos constituintes, o Movimento, já articulado, promoveu debates com os candida-
tos, estimulou-os a defender os direitos da criança, subsidiou-os no conhecimento da situação 
de vida e desenvolvimento da infância no Brasil e procurou orientar os eleitores para votarem 
naqueles candidatos que se comprometiam em defender a criança e incluir seus direitos na 
nova Constituição. Mas era possível que, diante das inúmeras demandas e visões diferentes so-
bre tantos temas que a ANC devia analisar, o assunto “criança” não recebesse a devida atenção. 
Estávamos em 1986, 1987, antes da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, numa 
época em que muita gente e algumas instituições governamentais ainda olhavam para os filhos 
da pobreza com pena ou medo e falavam em “menor”, associando essa palavra a “delinqüente, 
menino de rua, pivete, futuro marginal e assaltante”. Teriam nossos representantes na ANC 
clareza suficiente e força necessária para mudar essa visão e instituir outro olhar, com novos 
compromissos do País com suas crianças? Era um risco que não podíamos correr. Certamente 
foi decisiva a participação popular direta, por meio das emendas e de sua defesa, além de vá-
rias outras formas de presença no espaço democrático conseguido no Congresso Nacional, que 
deram vitalidade às emendas populares.

Não é o fato em si de ser um projeto de lei originado na sociedade que lhe dá força capaz 
de se transformar em lei, mas a mobilização, a participação nos debates e a reivindicação que 
acompanham o processo de coleta de assinaturas e a tramitação do projeto no Legislativo.

Esse mecanismo da iniciativa popular de projeto de lei, no entanto, não tem sido bastante 
usado por causa da dificuldade de obtenção das assinaturas (cerca de 1,5 milhão) com pelo 
menos 0,3% dos eleitores de cinco Estados. Em dezesseis anos de existência da Comissão (até 
2004), apenas três projetos foram apresentados. 
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O desejo do Poder Legislativo federal de se aproximar mais dos cidadãos encontrou outro 
meio de interlocução: a institucionalização de uma comissão permanente destinada a receber 
sugestões de entidades da sociedade civil: associações e órgãos de classe, sindicatos e entida-
des organizadas (exceto partidos políticos).

Em 2001, foi criada, na Câmara dos Deputados, a Comissão de Legislação Participativa 
(CLP), como espaço para a sociedade civil propor sugestões de: 
•	 projetos de lei;
• requerimentos para audiências públicas;
•	 convocação de ministros;
• solicitação de informação;
•	 sugestões para as leis sobre o orçamento: Plano Plurianual de Governo (PPA), Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Nos três primeiros anos de existência, a Comissão recebeu 283 sugestões, das quais 88 
foram transformadas em proposições (projetos de lei, requerimentos, etc.). Dessa forma, a po-
pulação consegue com mais rapidez e amplitude exercer diretamente o poder na elaboração de 
leis e no controle tanto do Legislativo quanto do Executivo. Suas sugestões podem ser conver-
tidas em projetos de lei pelos membros da Comissão sem a exigência daquele elevado número 
de assinaturas. 

Essa iniciativa gerou desdobramentos. O Senado Federal acrescentou à Comissão de Direitos 
Humanos a atribuição e o nome de Legislação Participativa. Cerca de 45% das Assembléias 
Legislativas e 1% das Câmaras de Vereadores também tiveram iniciativa semelhante.64

A Presidência e a Secretaria da CLP da Câmara dos Deputados acolheu o pedido de apoio 
do Movimento Fundeb pra Valer, conseguiu espaços e horários, fez convites aos deputados para 
participarem das manifestações em defesa do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) na Casa. Esse tipo de 
ação se encaixa nos objetivos da Comissão de aproximar o Legislativo da população, nesse caso, 
de um significativo grupo de entidades que defendiam 11 milhões de crianças de 0 a 3 anos de 
idade ameaçadas, por uma proposta de emenda à Constituição, de ficar fora do financiamento 
da educação básica, ou seja, das condições financeiras que tornam esse direito possível. 

As comissões técnicas permanentes ou especiais realizam audiências públicas para ouvir a 
sociedade sobre matérias que se encontram em tramitação ou mesmo para tratar de assuntos 
de relevante interesse, mesmo que não seja objeto de projeto de lei. Essas reuniões podem ser 
propostas pelos membros da comissão e por entidades da sociedade interessadas no assunto. A 
proposta tem de ser aprovada pela comissão, bem como os nomes dos convidados a apresentar 
e debater o tema. Quando se trata de matéria polêmica ou sobre a qual haja divergências, é nor-
ma que os diferentes pontos de vista sejam expostos e debatidos. Autoridades governamentais, 
dirigentes de organizações sociais, especialistas, pesquisadores, estudiosos e trabalhadores da 
área são convidados. Os convidados podem contar com assessores para esclarecer pontos espe-
cíficos ou mais especializados, buscar e fornecer dados que sejam necessários na hora. Esses 
têm de ser credenciados e autorizados pelo Presidente.

64 Por exemplo, na Assembléia Legislativa de Minas Gerais foi criada, em 2003, a Comissão de Participação Popular. Comissões 
de Legislação Participativa foram criadas na Assembléia Legislativa de Santa Catarina, em 2004; na Câmara dos Vereadores do 
Município de São Paulo, em 2002; na Câmara dos Vereadores de Conselheiro Lafaiete (MG); na Câmara dos Vereadores de São 
Bernardo do Campo (esta recebe também sugestões para encaminhar à Câmara Federal).
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Muita atenção deve ser prestada pelas organizações sociais que se ocupam do assunto para 
assegurar que, em função do jogo de forças políticas na comissão, suas opiniões e seus argu-
mentos não sejam excluídos dos debates. O jogo democrático exige equilíbrio na apresentação 
das diferentes propostas sobre a matéria, condição para que os legisladores possam avaliá-la 
melhor e votar com mais conhecimento. 

É possível realizar audiência pública conjunta de duas ou mais comissões quando houver con-
veniência de analisar articuladamente os assuntos das respectivas competências. As audiências 
podem influir decisivamente no rumo dos debates, no interesse dos membros da comissão e na 
conquista de adeptos para as propostas. Argumentação consistente, objetiva, centrada no tema 
e com dados ou informações esclarecedores tem conseguido esses resultados. Diferentemente, 
discursos genéricos, falas superficiais, afirmações sem justificação, imprecações contra os pontos 
de vista opostos são inúteis, cansam os parlamentares e não suscitam debate. Tem produzido 
perceptível impacto também a distribuição, antes ou durante a exposição, de folhetos com argu-
mentos e dados aos membros da comissão, pois alguns deles se baseiam no que ali está escrito 
para questionar, aprofundar, pedir esclarecimentos ou reforçar os argumentos do convidado. 

Algumas entidades comparecem com faixas e cartazes ou trazem grupos de pessoas diretamente 
interessadas no assunto discutido (por exemplo, crianças, idosos, empregadas domésticas, estudan-
tes, aposentados, portadores de necessidades especiais, trabalhadores rurais, prefeitos). Às vezes, 
esses grupos fazem alguma manifestação rápida para chamar a atenção sobre o problema que 
enfrentam e cujo projeto em debate visa resolver ou pode agravar. Outras vezes, a simples presença 
deles já é eloqüente e se torna motivo de referência oral dos parlamentares que defendem a causa. 

Na tramitação da LDB, várias entidades da sociedade civil atuaram no Congresso Nacional, 
especialmente na Câmara dos Deputados, na defesa de princípios que queriam presentes na 
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, participando de diversas audiências públicas, 
nos vários momentos do processo legislativo da lei. Um dos mais conhecidos foi o Fórum de 
Defesa da Escola Pública. Defensor ardoroso, a ele se devem, em grande parte, a presença na 
lei dos princípios da responsabilidade do Estado na educação pública, a destinação exclusiva 
dos recursos públicos à educação pública (autorizada excepcionalmente no caso do artigo 213 
da Constituição Federal), os requisitos técnicos para a iniciativa privada exercer o princípio da 
liberdade de iniciativa na educação, os itens definidores do conceito de manutenção e desenvol-
vimento do ensino (MDE) (artigos 70 e 71 da LDB). Na Comissão de Educação do Senado Fe-
deral, a defesa da educação infantil foi feita com veemência por entidades ligadas à área, como 
a Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar (Omep), uma vez que a primeira fase, a 
educação do nascimento aos 3 anos de idade, estava sendo caracterizada, pelo relator, como 
puericultura. Além da participação nas audiências públicas, no entanto, o contato pessoal, uma 
conversa franca ou uma audiência particular ou de grupos no gabinete dos deputados e, princi-
palmente, do relator são muito importantes para analisar e precisar melhor as questões.

No debate da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) no 536/1997, que cria o Fundeb, 
dirigentes e representantes do Movimento Fundeb pra Valer assistiram a todas as audiências pú-
blicas na Comissão Especial, acompanhando os argumentos dos apresentadores e dos membros 
da Comissão, bem como os debates para orientar sua própria ação e o diálogo com os deputados 
e as deputadas. Numa dessas audiências65, a Omep e o Movimento Interfóruns de Educação 
Infantil no Brasil (Mieib) entregaram ao presidente da Comissão uma sugestão66 de emenda à 

65 Audiência pública solicitada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, articulação da sociedade civil que impulsionou o 
Movimento Fundeb pra Valer (Nota da Editora).

66 Não era uma proposta de emenda nos termos de “projeto de lei de iniciativa popular”, mas uma expressão da vontade popular, 
com argumentos jurídicos, científicos, pedagógicos, políticos e sociológicos que demonstram a necessidade de incluir a educação 
nos três anos iniciais da vida no Fundo que iria financiar a educação básica.
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PEC com mais de 60 mil assinaturas, determinando a inclusão da creche67, ou seja, a educação 
infantil na sua integralidade, do nascimento aos 6 anos de idade. O presidente não só a emenda 
recebeu como também a assinou, encarregando-se de defendê-la. Houve uma audiência especí-
fica sobre a educação infantil com os dirigentes das entidades: Omep, Mieib, Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação (CNTE), em que foram apresentados argumentos legais, técnicos e científicos sobre 
a necessidade da inclusão da educação de 0 a 3 anos no Fundeb. A inclusão da creche era a 
principal bandeira do Movimento. Os textos que orientaram as falas dos convidados foram soli-
citados pela relatora e passaram a fazer parte dos documentos da Comissão. Esses documentos 
foram estudados pelos consultores legislativos que assessoravam a relatora.

Na audiência pública com o ministro da Fazenda para debater os aspectos financeiros, espe-
cialmente a participação da União nos recursos do Fundeb, um grupo de mães trabalhadoras, 
com filhos pequenos no colo, compareceu, a convite do Fundeb pra Valer, e despertou a atenção 
da imprensa, principalmente quando uma mãe se aproximou do ministro e este pegou a criança 
no colo. Os organizadores tiveram o cuidado de não “usar a criança como objeto para despertar 
a sensibilidade dos políticos”. A presença de mães e bebês era uma fotografia viva da dicotomia 
entre o direito de ser mãe e o direito de trabalhar fora de casa, ou seja, do conflito da mulher 
trabalhadora quando não há creche. Quando a mãe não encontra uma creche, o direito de tra-
balhar deixa de ser exercido ou o direito da criança ao cuidado e à educação desde o nascimento 
não se cumpre. Certas realidades só se tornam visíveis e movem decisões quando sacodem a 
rotina do olhar e tocam no sentimento. A presença viva de grupos populares no espaço legislati-
vo tem esse sentido e é uma das expressões mais fortes de participação nas deliberações.

Entidades de classe de grau superior, de empregados e empregadores, autarquias profis-
sionais e outras instituições de âmbito nacional da sociedade civil têm o direito de credenciar 
junto à mesa representantes para prestar esclarecimentos às comissões, às lideranças, aos 
deputados e aos relatores dos projetos sobre matérias de suas especialidades. Esse expediente é 
pouco empregado pelas organizações não-governamentais sem fim lucrativo por não disporem 
de recursos para manter um representante no Legislativo, sendo mais conhecido e utilizado o 
credenciamento de representantes governamentais, dos ministérios e de entidades da adminis-
tração federal indireta. Em alguns casos, tem sido adotada a solução de contratar uma empresa 
de assessoria legislativa que atende várias instituições a um custo individual acessível. O Mo-
vimento Fundeb pra Valer contou, no Congresso Nacional, com a experiência e a atuação da 
ágere, organização sem fins lucrativos destinada a auxiliar organizações da sociedade civil na 
implementação de políticas e a prestar assessoria em advocacy. 

Além das formas regimentais referidas anteriormente, há outras maneiras de a sociedade 
expressar a preocupação, o interesse ou a exigência sobre determinado assunto ao qual o Con-
gresso Nacional como um todo ou cada uma de suas casas deve se pronunciar. 

67 A primeira proposta de criação do Fundeb, debatida pelo Ministério da Educação (MEC) com o Conselho Nacional de Secretários 
de Educação (Consed) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e algumas entidades, englobava a 
educação básica em todas as suas etapas. O texto encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional excluía a educação de 0 a 3 
anos de idade, ou seja, a creche. As entidades que compuseram o Movimento Fundeb pra Valer trabalharam para conseguir essa 
reinclusão no âmbito do Poder Legislativo, obtendo pleno êxito, apesar das resistências da área fazendária federal e estadual e de 
algumas entidades que diziam entender que os três primeiros anos de vida são de responsabilidade da assistência social, bastando 
garantir às crianças cuidados de saúde, alimentação, higiene e bons hábitos.
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A presença de movimentos, grupos, entidades nos corredores, em frente às salas das co-
missões e na entrada do plenário chama atenção e pode exercer grande impacto. O Congresso 
Nacional é chamado “a casa do povo”, portanto, deve ser aberto à expressão, desde que ordei-
ra, pacífica e respeitosa, das diferentes correntes de pensamento, problemas ou necessidades 
da população, sobretudo aquelas que dependem de medidas legais ou sobre as quais o Poder 
Legislativo tem competência de agir, como acompanhar e controlar os atos do Poder Executivo, 
seja da administração direta, seja da indireta. 

Essa presença, às vezes, é acompanhada pelo som de apitos, pela distribuição de folhetos, 
pela colagem de bótons na lapela dos deputados e por breves discursos. Geralmente, é apoiada 
por parlamentares que defendem a mesma causa e se tornam porta-vozes de suas reivindica-
ções nas instâncias de debate e de decisão legislativa.

Durante a ANC, o Movimento Criança e Constituinte realizou três expressivas manifestações: 
uma quando crianças com necessidades especiais entregaram às autoridades e aos consti-
tuintes um documento sobre seus direitos; a segunda foi por ocasião da entrega, no Auditório 
Petrônio Portela, de um documento com 1,2 milhão de assinaturas, colhidas em todo o País, 
pedindo aos constituintes que incluíssem os direitos da criança no texto constitucional. O ato foi 
presidido pelo vice-presidente da ANC e contou com a presença de cerca de 80 constituintes, 
muitos dos quais usaram da palavra em defesa da proposta. À medida que o representante de 
cada um dos Estados era chamado para levar à frente os volumosos pacotes de assinaturas, o 
plenário abarrotado explodia em aplausos, e as câmeras dos cinegrafistas e fotógrafos lutavam 
por espaço para a melhor tomada. No dia seguinte, o Jornal da Constituinte e a imprensa es-
tamparam a foto das dezenas de pilhas de papel com as assinaturas chegando quase ao teto 
do auditório e a vibração dos representantes das crianças. A terceira foi quando os dirigentes 
nacionais e estaduais do Movimento, acompanhados de centenas de crianças, foram recebidos 
no Salão Negro pelo presidente da ANC e entregaram a ele o documento-síntese com as pro-
postas sobre os direitos da criança a serem incluídos na nova Constituição. Esse documento 
estava redigido em linguagem jurídica, com artigos, incisos e parágrafos, no molde dos textos 
preliminares que vinham sendo divulgados da nova Constituição. Ele foi distribuído a todos os 
constituintes e comentado em reuniões posteriores. 

O acompanhamento da tramitação da PEC do Fundeb também é um expressivo exemplo 
de participação popular no Poder Legislativo. No Congresso, o ponto de partida foi a “carrinha-
ta de bebês” e os “fraldas pintadas”. Dirigentes e membros das entidades participantes do Mo-
vimento Fundeb pra Valer, senadoras, deputados, deputadas, mães com crianças pequenas 
no colo ou empurrando carrinhos de bebês se reuniram em frente ao Congresso, subiram a 
rampa, atravessaram o Salão Negro e seguiram até o Hall da Taquigrafia. Portando faixas com 
dizeres sobre a inclusão da creche no Fundeb, dando entrevistas à imprensa, sendo abraçadas 
por senadoras, deputadas e deputados, as crianças e as mães fizeram um ato de cerca de 
uma hora pela inclusão das creches no Fundeb. Nesse percurso, vários parlamentares foram 
tomando conhecimento do assunto, receberam folhetos, se juntaram aos manifestantes e se 
comprometeram a defender a causa. 

Na sessão do plenário da Câmara dos Deputados que discutiu e votou a Proposta de Emenda 
Constitucional que cria o Fundeb, vários deputados e deputadas portavam o bóton do Fundeb pra 
Valer: uma criança com fralda, numa expressão de grito exigente querendo atenção em creche. 
Um deputado, mesmo se dizendo insatisfeito com alguns pontos da PEC, entre os quais a insufi-
ciente participação financeira do governo federal na educação, que deveria ser a “prioridade das 
prioridades”, disse que votavam “sim” pela criança que, no bóton, pedia educação e cuidados.
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As comissões, tanto as permanentes quanto as temporárias, podem realizar reuniões téc-
nicas, não deliberativas, com seus membros e com especialistas convidados para estudar, 
analisar e debater matérias de projetos em tramitação. Tais reuniões são recursos técnicos 
importantes para ampliar o espaço de participação popular no Legislativo. Assim, para exem-
plificar, são suficientes três diferentes momentos, escolhidos em função da experiência e da 
participação do autor.

Durante a ANC, o Movimento Nacional Criança e Constituinte conseguiu espaço e horário no 
recinto do Congresso Nacional para várias reuniões, às quais eram convidados os deputados e 
os senadores constituintes. Os diversos direitos das crianças eram debatidos com base em aná-
lises técnicas feitas por especialistas. Essas reuniões conseguiam reunir até cinqüenta, sessenta 
constituintes por duas ou mais horas. 

O relator do Projeto de Plano Nacional de Educação (PNE) realizou várias reuniões técnicas 
abertas com especialistas, professores, pesquisadores e técnicos para analisar temas específicos 
sobre os quais desejava aprofundar a análise e melhorar as propostas. O presidente da Comis-
são de Educação participava ou franqueava seu gabinete para tais reuniões.

Na tramitação da PEC no 536/1997, o presidente da Comissão Especial convidou a Cam-
panha Nacional pelo Direito à Educação para expor e debater, numa reunião técnica com os 
membros da Comissão, o tema “custo aluno-qualidade” com base num estudo realizado pela 
Campanha. A novidade da pesquisa despertou grande interesse de alguns deputados e depu-
tadas por ser uma fonte inestimável de dados para definir o valor aluno-ano no Fundeb nas 
diferentes etapas e modalidades da educação básica. 
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ão por acaso, a Constituição Federal de 1988 se tornou popularmente conhecida 
como a “constituição cidadã”, uma vez que buscou criar e proteger direitos 
sociais das mais diversas espécies.

Com efeito, após o período ditatorial de triste memória, em que os direitos 
individuais e sociais somente eram reconhecidos quando em consonância 
com os interesses dos governantes e em estreita observância ao regime po-

lítico imposto, a Constituição de 1988 significou uma autêntica ruptura, estruturando prin-
cípios e direitos fundamentais inerentes à existência de um verdadeiro Estado democrático 
de direito.

Mas não bastava a Constituição prever os direitos e conferir a eles o conceito de funda-
mentais, de protetores do homem visto de forma isolada ou como integrante da sociedade: era 
essencial que previsse, de igual sorte, garantias necessárias para o respeito efetivo aos direitos 
consagrados, sobretudo por parte do próprio Estado.

Há, assim, na Constituição, direitos que têm como objeto imediato um bem da pessoa, como 
a vida, a honra, a liberdade, a construção da cidadania. Há também outras normas que prote-
gem esses direitos ao limitar o exercício do poder. Entre estas, destacam-se as que dividem as 
funções inerentes ao poder do Estado em Legislativo, Executivo e Judiciário, dando a cada qual 
autonomia e independência.

As garantias necessárias à defesa dos direitos consagrados pela Constituição Federal são de 
três ordens: inicialmente, temos aquelas denominadas sociais, que consistem na capacidade do 
Estado de suprir adequadamente as necessidades de seu povo. Essas garantias se relacionam à 
geração de riquezas no âmbito da sociedade e à forma pela qual esses recursos são distribuídos 
entre os indivíduos que a integram. Assim, quanto menores as desigualdades sociais, maior o 
grau de garantia da efetividade dos direitos consagrados pela Constituição.

Também há as garantias políticas, que se relacionam ao modo de exercício do poder no 
Estado e que decorrem da tripartição das funções citadas anteriormente, são organicamente 
independentes entre si, mas devem atuar de forma harmônica. Entre as funções inerentes ao po-
der do Estado, existe um sistema recíproco de controle, conhecido como “freios e contrapesos”. 
Por seu intermédio, uma das funções se encontra apta a tolher os abusos porventura cometidos 
pelas demais, ensejando, assim, a pacificação social.

Finalmente, há as garantias jurídicas, que correspondem aos meios processuais postos à 
disposição da pessoa ou da sociedade, que passam a poder, por seu intermédio e por mero 
ato de vontade, exigir do Judiciário que aplique o direito ao caso concreto, possuindo a decisão 
respectiva força vinculante e imperativa, tendo em vista o instituto jurídico da coisa julgada. 

Das três funções inerentes ao poder do Estado, a jurisdicional é a única capaz de dizer qual 
o direito aplicável ao caso concreto em caráter definitivo, uma vez que as decisões oriundas de 
Executivo e de Legislativo são passíveis de controle pelo Judiciário, podendo por este ser alte-
radas ou elididas. No entanto, o Judiciário não pode agir sem ser provocado: ele apenas atua 
quando alguém requer expressamente a sua decisão por meio de um processo.

Quanto aos direitos individuais consagrados na Constituição, o tema não suscita gran-
des problemas: todo aquele que tiver violado o seu direito à liberdade, à propriedade ou à 
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honra, por exemplo, pode sempre recorrer diretamente ao Poder Judiciário, utilizando-se de 
um processo.

Contudo, os direitos consagrados pela Constituição vão muito além de uma visão indivi-
dualista. Com efeito, a “constituição cidadã” é rica ao prever direitos sociais, como a saúde, a 
educação, a cultura, o trabalho e a proteção dos recursos do meio ambiente, entre outros. Vale 
ressaltar que a defesa desses direitos também poderá ser exercida por meio de um processo.

Os direitos sociais, na maioria das vezes, pertencem indistintamente a todos: o acesso e a 
permanência na rede pública de ensino, a proteção dos recursos ambientais e a existência de 
uma rede pública adequada de assistência à saúde são exemplos de direitos que não podem ser 
defendidos individualmente. Identificados e consagrados pela Constituição, esses direitos neces-
sitavam de garantias para ter efetividade, deixando de figurar como meros princípios constantes 
da norma, sem que fizessem parte da realidade social.

Entre os mecanismos de garantia, a Constituição previu o Ministério Público, definido como 
instituição permanente que tem como objetivo defender os interesses sociais e individuais in-
disponíveis, nos termos de seu artigo 127. O Ministério Público não integra nenhuma das 
funções inerentes ao poder do Estado, nem representa um quarto poder, como alguns chegaram 
a afirmar: em verdade, a instituição gravita ao redor das funções legislativa, executiva e judici-
ária, fiscalizando-as e agindo, sempre que entender necessário, para delas exigir o respeito aos 
direitos consagrados pela Constituição.

Assim, cabe ao Ministério Público controlar o exercício das funções do Estado com a finalidade de 
obter a plenitude dos direitos sociais consagrados pela Constituição. Nesse sentido, o Ministério Pú-
blico tem o dever de zelar pela proteção dos recursos do ambiente, pelo respeito aos princípios relati-
vos à educação e à saúde constantes na Constituição, entre outras funções de similar relevância.

Cumpre observar que, na maioria das vezes, o responsável pelo desrespeito aos direitos so-
ciais consagrados na Constituição é o próprio Estado. De fato, à guisa de exemplo, o Estado tem 
o dever de: universalizar o ensino básico, criar condições de permanência e de aprendizagem 
em sua rede pública, zelar pela qualidade do ensino. O descumprimento desses deveres (fato 
infelizmente comum em nosso país) gera a possibilidade da existência de um processo, por 
meio do qual o Judiciário irá controlar os abusos e as omissões do poder público, impondo a 
este o dever de se adequar. Justamente em situações como esta, se avoluma a importância do 
Ministério Público: ele não apenas pode (como deve) mover processos para obter a efetividade 
do direito consagrado pela Constituição.

Desse modo, como instituição integrante da estrutura do próprio Estado, o Ministério Público 
tem o dever de controlar os abusos e as omissões da pessoa política, agindo sempre em prol dos 
interesses sociais. Em outras palavras, cabe ao Ministério Público defender os interesses sociais, 
ainda que estes sejam colidentes com os do próprio Estado.

É óbvio que, para agir assim, o Ministério Público deve contar com garantias, sem as quais 
seus órgãos estariam subordinados hierarquicamente ao próprio chefe de algum dos poderes do 
Estado, circunstância em que atuariam servindo ao poder e não à sociedade. E a Constituição, 
em sua sabedoria, assim procedeu: ao Ministério Público foram asseguradas autonomias orça-
mentária, financeira e administrativa, assim como chefia própria e independente. O Ministério 
Público pode, portanto, resolver suas questões administrativas sem a interferência dos poderes 
do Estado. Podendo, ainda, dispor livremente de recursos orçamentários próprios, sem necessi-
tar, para tanto, do chefe do Executivo.

Do mesmo modo, aos órgãos do Ministério Público (promotores de justiça e procuradores 
da República) foram outorgadas garantias como a independência funcional. Por meio desta, o 
órgão da instituição deve obediência tão-somente à lei, não podendo nenhuma autoridade (nem 
mesmo o procurador-geral, a quem incumbe chefiar o Ministério Público) determinar qual será 
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a forma de sua atuação no caso concreto. Como garantias inerentes à independência funcional, 
existem a vitaliciedade (o órgão do Ministério Público perde o cargo somente por decisão judi-
cial) e a inamovibilidade (pela qual o promotor não pode ser retirado da análise de determinado 
caso ou do exercício de certa função).

Os órgãos do Ministério Público contam com autonomia em sua atuação, pois nenhuma 
autoridade pode dizer a ele como atuar em determinado caso concreto, nem puni-lo por atua-
ção em desconformidade com interesses políticos ou pessoais. Deve, como dito anteriormente, 
obediência apenas à lei.

Em sua atuação, os promotores e os procuradores não se subordinam aos interesses 
do administrador público: agem movidos pela defesa dos interesses da sociedade, pouco 
importa quem a esteja lesando, seja um particular, seja o próprio Estado. O promotor e o 
procurador possuem independência. Essa independência, contudo, está sujeita a limites, 
uma vez que ela não existe apenas para o resguardo do órgão do Ministério Público, mas, 
principalmente, da própria sociedade, que deve ter a garantia de que a instituição agirá 
sempre que necessário.

Assim, a liberdade de entendimento assegurada aos promotores e aos procuradores encontra 
limites impostos pelas leis e pela busca da efetividade dos direitos assegurados pela Constitui-
ção e pela construção da justiça social. O princípio da obrigatoriedade molda a liberdade de 
entendimento, regendo a atuação do Ministério Público, que traça os limites da independência 
funcional, regrando-a em prol dos interesses sociais e da defesa dos direitos consagrados pela 
Constituição. Portanto, a sociedade conta com uma instituição voltada à defesa de seus direitos 
sempre que estes forem colocados em risco pela atuação de quem quer que seja. Mais que isso: 
ela possui a certeza de que a instituição agirá nesses casos.

A atuação do Ministério Público pode ocorrer perante o Poder Judiciário, por intermé-
dio de um processo, ou administrativamente, por meio de acordos que prevejam a efetiva 
prevenção ou reparação do dano social. Esses acordos possuem a vantagem de trazer uma 
solução mais rápida para a questão, sendo certo, não obstante, que neles não é permitido 
ao Ministério Público deixar de exigir a plena reparação ou preservação do direito social. De 
outro modo, a possibilidade de acordo administrativo permite ao Ministério Público também 
atuar politicamente no sentido de instar o poder público a cumprir o papel que lhe cabe 
de implementador e assegurador dos direitos sociais. Nessa linha, cabe a ele tratar com 
as autoridades públicas, oferecendo sugestões, formulando recomendações ou exigindo a 
adoção de providências.

As tratativas realizadas na esfera administrativa têm se mostrado muito eficazes: muitas ve-
zes, o Judiciário é moroso, e a demora na decisão respectiva culmina por tornar irreversível ou 
irreparável determinada lesão social. A atuação administrativa do Ministério Público também deve 
observar a lei: não cabe tolerar práticas que violem direitos sociais nem permitir, ainda que parcial-
mente, que a lesão persista. No exercício de suas funções, o promotor ou o procurador acabam se 
deparando com limitações oriundas da denominada discricionariedade administrativa.

A discricionariedade administrativa consiste na liberdade que o gestor da coisa pública pos-
sui de exercer escolhas entre opções diversas, desde que todas elas sejam admitidas pela lei 
e atendam ao interesse público. Nessa esfera de entendimento, o Ministério Público não pode 
ingressar. Se o fizesse, estaria interferindo numa função que não é sua, substituindo a decisão 
daquele que foi eleito para exercê-la de acordo com sua própria opinião. Em outras palavras, se 
o Ministério Público pudesse ingressar na esfera da discricionariedade, estaria, ele próprio, se 
tornando o administrador, passando a gerir a coisa pública. E, nesse caso, quem controlaria as 
suas decisões? Por que elegeríamos integrantes do Legislativo e do Executivo se não tivessem 
eles o poder de decidir nos limites de suas alçadas?
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Não obstante, fenômeno bastante comum alcança nossa estrutura pública: é o desconhe-
cimento dos limites da discricionariedade mencionada anteriormente. Com efeito, a discricio-
nariedade consiste no poder do administrador público de decidir entre as opções “ótima” e 
“excelente”, mas sem o direito de negar o cumprimento das leis, porque liberdade não lhe é 
dada para tanto.

Nesse sentido, o administrador pode optar por atender à demanda pelo ensino infantil em 
rede própria, conveniada, ou por meio de cotas em unidades educacionais privadas. Não sendo 
permitido, porém, deixar de atendê-la, argumentando com a discricionariedade.

Isso porque, em seu artigo 208, inciso IV, a Constituição Federal diz que o dever do Estado 
para com o ensino será cumprido mediante o atendimento em creches e pré-escolas a crianças 
com idade entre 0 e 6 anos. Onde a Constituição manda, não há nenhuma liberdade de escolha 
concedida ao administrador, além de cumprir a regra. Onde a lei impõe determinada conduta, 
o administrador não pode se negar a cumpri-la ou agir de forma diversa: a norma vincula. E, 
existindo vinculação do administrador, impõe-se ao Ministério Público o dever de fiscalizar a sua 
atuação, zelando pela fiel observância da lei e pela efetividade do direito por ela assegurado.

Assim, o Ministério Público tem o dever de agir, cobrando do administrador a adoção das 
medidas necessárias para que os direitos sociais consagrados pela Constituição se materializem. 
Incumbe-lhe, por exemplo, interferir na própria elaboração da proposta orçamentária, verifican-
do se ela observa a aplicação mínima de recursos na manutenção e no desenvolvimento do 
ensino, como determina o artigo 212 da Constituição Federal. Cabe-lhe ainda acompanhar a 
execução orçamentária no sentido de verificar se os recursos citados estão efetivamente sendo 
investidos nas finalidades mencionadas. Compete-lhe verificar se o ensino fundamental está 
efetivamente universalizado, adotando as providências necessárias (até mesmo diante dos pais 
ou do Estado) para que esse objetivo seja alcançado.

Em busca de tais finalidades, o Ministério Público dispõe de instrumentos administrativos e 
processuais bastante eficazes, que devem ser obrigatoriamente utilizados: a defesa dos direitos 
sociais não é facultada à instituição. Antes, lhe é imposta, sem o que toda a estrutura constitu-
cional de defesa dos direitos sociais constituiria mera retórica. 

O Ministério Público deve exercer o papel de negociador político: mas a negociação por 
ele realizada terá obrigatoriamente como norte a concretização dos direitos sociais, a sua im-
plementação. O poder de negociar não implica, assim, transigir: os direitos sociais não são 
cometidos ao Ministério Público, mas, sim, a todos; o Ministério Público foi instituído e possui, 
no Estado democrático de direito, o dever de funcionar como agente de implementação desses 
direitos. Deixá-lo negociar a critério pessoal do promotor ou do procurador seria permitir a eles 
disporem de direitos que não possuem. E, para tanto, nossa Constituição não os autoriza. Se 
cabe a eles exigir a implementação dos direitos sociais, adotando as medidas necessárias para 
que o administrador efetivamente aja, não cabe ao Ministério Público, como afirmamos anterior-
mente, dizer qual o caminho que deverá ser escolhido para tal se várias forem as opções trazidas 
à administração, desde que todas atendam ao interesse social.

Assim, o administrador tem uma margem de decisão, de escolha, na qual ninguém poderá 
interferir: acaso assim ocorresse, a própria estrutura da tripartição das funções inerentes ao po-
der do Estado desmoronaria, o que, à evidência, não se concebe. Nesse sentido, e procurando 
resumir as idéias delineadas aqui, o Ministério Público é uma instituição voltada à defesa dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis. É essa finalidade que justifica a sua existência, 
tornando-a imperiosa para que exista um Estado democrático de direito.

Desse modo, a instituição do Ministério Público traduz uma garantia social de que os direitos 
constantes da Constituição não existem como meras retóricas ou simples devaneios do legisla-
dor: cabe-lhe agir no sentido de assegurar a respectiva efetividade. Como instituição incumbida 
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de assegurar a observância e a efetividade dos direitos sociais, cabe ao Ministério Público atuar 
politicamente, fiscalizando o exercício das funções inerentes ao poder do Estado, buscando cor-
rigir eventuais falhas e adotar as medidas adequadas para que os princípios da justiça social, da 
dignidade da pessoa humana e da igualdade surjam plenos em nosso cotidiano.

O Ministério Público deve não apenas acompanhar a elaboração das políticas públicas como 
também interceder no processo respectivo sempre que verificar que ele não se encontra em 
harmonia com a efetividade que deve acompanhar os direitos sociais. Isso lhe impõe o dever de 
acompanhar a implementação dessas políticas, verificando sua relevância e o atendimento dos 
anseios sociais. Somente por meio desse acompanhamento, a instituição pode realmente cum-
prir o papel que lhe é conferido em nossa ordem constitucional. E, nesse sentido, o Ministério 
Público deve ser o advogado da sociedade em qualquer circunstância, o agente incumbido de 
promover a redução das desigualdades sociais e de assegurar a dignidade da pessoa humana 
em todas as suas dimensões. Sem um Ministério Público forte e independente, não há Estado 
democrático de direito que subsista. 
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pesar de já se ter realizado o acompanhamento da matrícula e visitas-diagnóstico 
a escolas da rede pública no decorrer de 1998, foi em dezembro daquele ano 
que a Comissão de Defesa do Direito à Educação se constituiu formalmente. 

Em dezembro de 1988, realizou-se o II Seminário de Acesso à Educação de 
Qualidade para Todos: Desafios e Perspectivas, uma iniciativa da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal do Ceará, que permitiu a discussão, junto 

com representantes dos poderes públicos, estadual e municipal, sobre a situação educacional 
de Fortaleza. Na ocasião, foram apresentados a experiência de acompanhamento do processo 
de matrícula única em Fortaleza, realizado pela Comissão de Educação da Câmara Municipal de 
Fortaleza, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e pelo Centro de 
Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará (Cedeca-CE), e o diagnóstico da situação de doze 
“anexos” escolares68 da nossa cidade, realizado pelo Cedeca-CE, cada qual consubstanciado 
num relatório. 

No decorrer desse evento, nasceu a idéia de se criar uma articulação de entidades para 
acompanhar o processo de matrícula do ano seguinte, 1999. Logo a seguir, criou-se a Comissão 
Interinstitucional para Acompanhamento e Fiscalização do Processo de Matrícula Única, sendo 
inicialmente formada pela Comissão de Educação da Câmara Municipal de Fortaleza, pelo Mi-
nistério Público Estadual, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância 
e Juventude (Caopij) e do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará (Cedeca-CE), 
em reunião da qual participaram também representantes da Comissão de Educação da Assem-
bléia Legislativa do Estado do Ceará e dos Conselhos Tutelares de Fortaleza. 

Desde o seu surgimento, a Comissão adota como fundamento de sua intervenção as normas 
jurídicas que asseguram o direito à educação pública, gratuita e de qualidade social para todos, 
principalmente como expresso na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescen-
te, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na Constituição do Estado do Ceará, na 
Lei Orgânica do Município de Fortaleza e nas Resoluções Normativas dos Conselhos Nacional e 
Estadual de Educação. Desse modo, tem-se como pressuposto a educação como direito huma-
no, portanto, universal, exigível, intransferível, inalienável e inadiável. 

Em função de suas reconhecidas limitações, definiu como foco de sua atuação a luta pela 
garantia do direito à educação no âmbito da educação infantil, do ensino fundamental e do 
ensino médio, nas escolas das redes públicas da cidade de Fortaleza. Durante seus primeiros 
anos de existência, a Comissão delineou as estratégias de ação que a acompanham até hoje: a 
articulação institucional, a mobilização social, a ação na mídia e a defesa jurídica.

68 O termo “anexo” deriva da sua nomeação completa (“anexos às escolas patrimoniais”) e tem sido utilizado para designar os 
prédios utilizados pelo poder público para o funcionamento de salas escolares, vinculadas a uma escola patrimonial, como forma 
operacional de contabilizar tais matrículas no rateio dos recursos do Fundef. Na maioria dos casos, não apresentam condições 
mínimas de desenvolvimento das atividades didáticas. Na prática, operam desligadas da escola patrimonial, com todas as 
decorrências nefastas desse isolamento.
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A valorização das articulações institucionais decorre da compreensão de que o trabalho em 
rede potencializa a voz e a ação das organizações que a compõem. Além disso, a diversidade 
desses atores sociais agrega conhecimentos e competências diversos, contribuindo para uma 
visão mais abrangente e ao mesmo tempo mais “capilar” das ações decorrentes das políticas 
educacionais, uma vez que passa a ser lida por diferentes matizes de percepção.

Nos espaços de atuação da Comissão, as mobilizações sociais têm cumprido importantes 
papéis de atuação, seja como instrumentos de pressão política, de proposições e de fiscaliza-
ções das gestões das políticas educacionais. Tais movimentos decorrem da compreensão de que 
as políticas públicas devem ser elaboradas com a participação de todos os segmentos sociais, 
os mesmos que as fiscalizarão e que, por meio de pressões sociais, deverão pautar as agendas 
dos gestores públicos. No início, se fizeram mais visíveis nos períodos de matrícula por meio de 
campanhas de estímulo à procura por vagas em escolas públicas, passando, como continuidade 
natural desse movimento, a fiscalizar os processos de acolhimento das matrículas, pressionando 
os gestores para garantir as demandas registradas. 

Como decorrência de suas atuações, a Comissão tem se constituído também em canal pri-
vilegiado de recebimento de denúncias de violação do direito à educação, uma vez que seus 
membros possuem recortes de atuações definidos por regiões geográficas, segmentos profissio-
nais, faixas etárias específicas, ou combinações dessas categorias, o que tem garantido uma re-
troalimentação de demandas que faz com que ela tanto paute como seja pautada por diferentes 
setores da sociedade.

As ações na mídia, por sua vez, vêm sendo utilizadas como singulares e importantes recur-
sos para dar visibilidade às ações da Comissão, especialmente às denúncias de omissões ou 
irregularidades praticadas pelos gestores da educação. A veiculação impressa ou televisiva de 
tais notícias permite atingir um número enorme de pessoas, o que se constitui como um meio 
eficiente no sentido de pressionar os governos das duas esferas para que tomem as providências 
cabíveis para cessar as violações dos direitos. É importante mencionar que, além de conquistar 
amplo espaço midiático, a Comissão passou a ser reconhecida como fonte jornalística para as 
matérias sobre educação na cidade de Fortaleza.

Tanto as denúncias recebidas quanto as irregularidades constatadas pelas ações de fiscali-
zação organizadas pela Comissão sempre foram encaminhadas administrativamente e, quando 
necessário, judicialmente, já tendo sido realizadas representações, petições administrativas e 
ações judiciais, fazendo da defesa jurídica um importante braço de atuação institucional. 

Dessa forma, inúmeras foram as visitas às unidades educacionais das redes públicas, as 
campanhas de divulgações nos períodos de matrícula, as interlocuções com os gestores das 
políticas educacionais, as audiências públicas e os seminários para discutir as demandas edu-
cacionais, as petições (judiciais e administrativas) requerendo a cessação das violações encon-
tradas e as aparições na mídia. 

As primeiras ações realizadas pela Comissão, como já dissemos, foram os acompanhamen-
tos dos processos de matrículas, no fim dos quais eram elaborados relatórios em que se registra-
vam as irregularidades constatadas, propondo e exigindo soluções. O relatório do ano de 199969 
teve como foco prioritário a universalização da garantia do direito constitucional de acesso à 
escola. Em razão disso, sua principal bandeira era a luta pelo acesso à escola pública, gratuita e 
perto de casa, respaldada pelo artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente do Ceará (Lei 
Federal no 8.069/1990). Logo foram constatadas a não-oferta de vagas na educação infantil e 
a contratação de professores em caráter temporário. Além disso, reivindicava maior participação 
social na construção do processo de matrícula, cuja ausência se atribuía às falhas detectadas. 

69 Comissão Interinstitucional para Acompanhamento e Fiscalização do Processo de Matrícula Única, 1999.
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Em 2000, esses atores sociais começaram a se dar conta de que não bastava garantir ape-
nas o acesso à escola, passando a discutir o padrão de qualidade dos equipamentos escolares, 
reconhecendo que não bastava garantir a vaga nas escolas públicas, era preciso também saber 
sobre as condições em que o ensino público estava sendo oferecido.

Ao longo desses primeiros anos, várias organizações se integraram à Comissão Interinstitu-
cional para Acompanhamento e Fiscalização do Processo de Matrícula Única, que chegou ao 
ano de 2001 composta por cerca de vinte entidades, entre órgãos de governo, representações 
sindicais e parlamentares, associações estudantis e organizações não-governamentais, momen-
to em que se consolidou uma mudança no foco de sua atuação pela garantia do acesso às 
escolas como resultado das suas elaborações decorrentes das mobilizações anteriores.

Ainda que reconhecessem que essas lutas representam instrumentos importantes para uni-
versalizar o acesso ao ensino em Fortaleza, seus integrantes consideravam que essa conquista 
estava longe de assegurar o constitucional direito à educação. Nesse sentido, se intensificava a 
idéia de que não bastava lutar por matrículas nas redes públicas de ensino, era preciso garantir 
a permanência dos alunos nas escolas, oferecendo reais possibilidades de acesso e de apropria-
ção dos bens da cultura socialmente acumulada. 

Em razão dessa nova compreensão, no começo daquele ano, a Comissão redefiniu seus obje-
tivos e mudou de nome, passando a se chamar Comissão Interinstitucional de Defesa do Direito à 
Educação de Qualidade Social. Acreditava-se que essa nomeação fosse capaz de explicitar tanto 
sua composição (um conjunto de instituições) quanto seu objetivo principal, que evoluiu e se expli-
citava como a defesa do direito à educação de qualidade social por entender que essa era a opção 
que melhor acolhia as necessidades e as possibilidades dos usuários das escolas públicas. 

Aquele ano foi marcado pelas discussões em torno da “política dos anexos”, ou seja, a 
ampliação da oferta de matrículas por meio do aumento de vagas em “anexos” às escolas patri-
moniais. A Comissão visitou vários desses estabelecimentos da rede municipal de ensino, tanto 
no ensino fundamental quanto na educação infantil, e, em relatório final70, denunciou as “preca-
ríssimas” condições de funcionamento desses equipamentos sociais, provocando a Procuradoria 
Geral de Justiça, o Conselho Estadual de Educação (CEC) e a mídia local. 

Essa ação levou o CEC a visitar esses “anexos”. No início de 2002, por meio da Câmara de 
Educação Básica, o CEC emitiu o Parecer no 46/2002, que propõe parâmetros e medidas para a 
transformação da improvisada figura dos “anexos” na rede municipal de educação de Fortaleza 
em “escolas dignas” pelas vias da “colaboração entre os sistemas” e da “negociação social”, 
reconhecendo as denúncias feitas pela Comissão.

Essas mesmas denúncias também motivaram o jornal O Povo a realizar uma campanha deno-
minada “Criança fora do anexo e dentro da escola”, por meio de um conjunto de artigos mostrando 
a triste realidade de quase 70 mil crianças e adolescentes do município de Fortaleza, que assistiam 
as aulas em “ambientes que de nenhum modo se pareciam com estabelecimentos escolares”.

A partir desses artigos, dessas mobilizações e de suas ressonâncias na imprensa fortale-
zense, naquele momento, foi possível manter o vigor e a atualidade desse tema por meio da 
exposição concreta daquelas denúncias, fato que fortaleceu nossas lutas e ajudou a legitimar a 
atuação da Comissão de Defesa do Direito à Educação71 junto à população em geral.

Naquele mesmo ano, foi elaborado um novo relatório de visita às escolas da rede pública de 
Fortaleza72 que teve como ponto forte a reafirmação das primeiras denúncias, tais como: escolas 
com estruturas físicas inadequadas; falta de prédios escolares próximos às residências dos alu-

70 Comissão Interinstitucional de Defesa do Direito à Educação de Qualidade Social, 2001.

71 Objetivando facilitar sua identificação, em 2002, o nome foi mudado para Comissão de Defesa do Direito à Educação.

72 Comissão de Defesa do Direito à Educação, 2002.
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nos; inexistência de transporte escolar gratuito; número insuficiente de matrículas na educação 
infantil, além da precariedade desse atendimento; assimetria entre o compartilhamento das 
responsabilidades entre Estado e município e o excessivo número de professores com contratos 
temporários; um conjunto de proposições para o encaminhamento de alguns dos problemas; 
apresentação de novas demandas (como a realização de conferências com ampla participação 
da sociedade civil para a elaboração dos planos estadual e municipal de educação). 

Ainda naquele ano, a Comissão de Defesa do Direito à Educação participou de manifes-
tações pela responsabilização dos envolvidos no esquema que desviou parte dos recursos da 
merenda escolar da rede municipal de Fortaleza73, processo que culminou no ano seguinte com 
a cassação do mandato parlamentar do recém-eleito deputado estadual Sérgio Benevides. 

Outra ação importante foi dar visibilidade nacional e internacional às violações do direito à 
educação, que há muito vinham sendo denunciadas, encaminhando-as ao relator para o direito à 
educação, da Plataforma de Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais do Brasil (Platafor-
ma DhESC Brasil), professor Sérgio Haddad. As denúncias, acolhidas pelo relator e apresentadas 
em audiência pública, realizada na Assembléia Legislativa do Estado do Ceará em 21 de fevereiro 
de 2003, foram as seguintes: a oferta insuficiente de vagas e a falta de qualidade no atendimento 
em creches; a precariedade de atendimento em pré-escolas e escolas de ensino fundamental, 
em especial nos anexos; o sistema Telensino como política curricular prejudicial ao processo de 
ensino-aprendizagem; a má qualidade na oferta do ensino médio; a precarização das relações de 
trabalho dos profissionais da educação, tanto na administração estadual quanto na municipal. 

Tais denúncias constaram no texto final do Relatório Nacional para o Direito Humano à Edu-
cação, apresentado pelo representante brasileiro, em abril de 2003, na sessão aberta do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, em Genebra, na Suíça e, em junho 
de 2003, na Conferência Nacional de Direitos Humanos, realizada em Brasília. 

Objetivando apresentar um relatório anual mais bem elaborado que os anteriores, a coor-
denação da Comissão de Defesa do Direito à Educação convidou professores da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal do Ceará e do Departamento de Educação da Universidade 
Estadual do Ceará para preparar o documento de 2003. As visitas aos equipamentos escolares 
começaram a ser feitas no segundo semestre daquele ano, com instrumentos de pesquisa mais 
abrangentes e ao mesmo tempo mais detalhados que os anteriores. 

Sendo esse um trabalho mais denso e minucioso, o relatório teve importante impacto, tanto 
pela sua repercussão entre os órgãos de governo e na imprensa falada e escrita quanto pelos 
sinais de desconforto que mais uma vez começaram a se evidenciar na Comissão. 

Nesse trabalho74, foram analisadas as seguintes categorias: instalações e equipamentos, 
materiais pedagógicos e de apoio, programas suplementares, profissionalização das funções da 
escola, gestão escolar e administração dos recursos financeiros. O documento indicou que al-
gumas das denúncias mais contundentes feitas pela Comissão nos relatórios anteriores haviam 
sido encaminhadas, mesmo que, em vários casos, apenas parcialmente. Ainda assim, se podia 
dizer que a precariedade era um traço constante nas escolas visitadas. 

Além disso, o relatório também teceu considerações acerca das responsabilidades dos poderes 
executivos, tanto federal quanto estadual e municipal, além do Conselho de Educação do Ceará na 
transformação da escola pública de Fortaleza, apontando como dever da sociedade civil o aumen-
to de sua participação nos mecanismos de democratização da gestão escolar e no monitoramento 
dos padrões de qualidade da educação praticada nesses estabelecimentos de ensino.

73 Comissão Parlamentar de Inquérito instalada na Câmara Municipal de Fortaleza comprovou o uso indevido  de 1,8 milhão de reais 
dos recursos que deveriam ser aplicados na merenda escolar. O documento aponta, nominalmente, alguns funcionários municipais 
e empresas privadas, além do ex-vereador e genro do prefeito, o deputado estadual Sérgio Benevides.

74  BODIãO, I. S. (coord.). Aprender direito é um direito: definindo insumos, construindo indicadores e aferindo a qualidade de escolas 
públicas na cidade de Fortaleza. (Relatório de pesquisa). Fortaleza: UFC/UECE/Comissão de Defesa do Direito à Educação, 2004.
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Fiel ao princípio de fortalecimento de ações em conjunto com outras articulações, a Comis-
são propôs emendas ao Projeto de Lei Orçamentária de 2004 e ao Projeto de Plano Plurianual 
para o período de 2004 a 2007, ambos do Estado do Ceará, por meio das quais se pretendia 
a destinação de recursos para: a realização da Conferência Estadual de Educação; o aumento 
da dotação orçamentária para o atendimento de crianças na educação infantil; a expansão e 
a melhoria da infra-estrutura das escolas de ensino fundamental e médio; o transporte escolar 
para alunos do ensino médio. 

As eleições municipais de 2004 levaram a Comissão a pautar uma série de reivindicações, 
que foram entregues aos “prefeituráveis” em documento assinado por um conjunto de articula-
ções da sociedade civil. 

Em 2005, duas pautas preponderaram: o direito à educação de pessoas com deficiência e 
o direito à educação infantil, em especial as creches. O primeiro tema foi impulsionado princi-
palmente pelo ingresso, na Comissão, do Centro de Apoio às Mães dos Portadores de Eficiência 
(Campe), associação civil que luta pelos direitos das pessoas com deficiência, especialmente o 
direito à educação e à saúde.

No início de 2005, ao mesmo tempo que, nacionalmente, se discutia a inclusão, ou não, 
das creches na proposta governamental do novo fundo de financiamento da educação básica 
(o Fundeb), em nível local, a quase totalidade das creches subvencionadas pelo poder público 
municipal estava fechada sob alegação da não-prestação de contas por parte das associações 
como fator responsável pela interrupção do repasse dos recursos públicos. 

Esse cenário permitiu que o “Movimento Fraldas Pintadas”, movimento nacional encabeçado 
pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação em defesa da inclusão das creches na pro-
posta do novo fundo de financiamento da educação básica (o Fundeb), unisse as pautas local 
e nacional, dando-lhe colorações diferentes nessa cidade, pois teve como objetivos pressionar 
pela reabertura das creches fechadas, pela ampliação do atendimento na rede municipal e pela 
“municipalização” das creches comunitárias. 

Nacionalmente, se obteve a inclusão das creches no Fundeb, ainda que com uma participa-
ção menor nos recursos do Fundo do que se pleiteava. Em nível local, visando ao acolhimento 
das reivindicações, foi assinado pelo gestor municipal um Termo de Ajustamento de Conduta 
junto ao Ministério Público Estadual. 

Na luta pela efetivação do direito à educação das pessoas com deficiência, pode-se vislum-
brar a ampliação da percepção acerca do conteúdo material desse direito. Assim, apesar de a 
defesa do direito à educação desse segmento social não ser nova na história da Comissão, o que 
se observa (por exemplo, pela sua divulgação nos panfletos distribuídos nos períodos de matrí-
cula e pela constatação do não-atendimento desse público) é que o entendimento da maneira 
pela qual se efetiva esse direito se transformou. Desse modo, o que antes era a demanda pelo 
atendimento na “educação especial” hoje é a demanda pela matrícula de crianças e adolescen-
tes com deficiência nas salas comuns do ensino regular, em total consonância com a normativa 
internacional e a mais moderna interpretação da legislação nacional, realizada com base nos 
princípios constitucionais. Tal mudança também foi observada na política governamental em 
nível federal. Assim, no mesmo ano, o governo federal realizou uma campanha midiática de 
chamamento à matrícula de pessoas com deficiência na rede regular de ensino. 

Em 2006, lutas históricas dos militantes da educação vêm à tona. O Poder Executivo Muni-
cipal dá início à elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) de Fortaleza, e a Câmara 
Municipal de Fortaleza inicia a revisão da Lei Orgânica Municipal (LOM). Estão em pauta, entre 
outras, a criação do sistema de educação do município com o respectivo Conselho Municipal de 
Educação e o estabelecimento dos objetivos e das metas para a educação na cidade de Fortaleza 
nos próximos dez anos. 
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A Comissão de Defesa do Direito à Educação está participando ativamente do processo 
de elaboração do PME de Fortaleza, tendo sido eleita vice-presidente do Fórum Municipal de 
Educação de Fortaleza, representando a sociedade civil. Assim, visando sobretudo à elaboração 
democrática do plano com a ampla participação da população, pretende promover a necessária 
vinculação orçamentária às metas propostas e a existência de mecanismos de controle social 
para a execução do PME de Fortaleza75. 

A defesa da elaboração democrática dos planos de educação já era bandeira da Comissão 
na época da tentativa malsucedida do governo estadual de elaborar o Plano de Estadual de Edu-
cação, em 2002, que não permitiu a participação da sociedade civil organizada no Congresso 
Estadual de Educação.

Para aprofundar as discussões quando da elaboração do PME e de replicá-las, contribuin-
do para uma participação ampla e qualificada da sociedade civil, estão sendo realizadas as 
“Jornadas pela Educação”, uma parceira entre a Comissão de Defesa do Direito à Educação, o 
Comitê Ceará da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Ceará. As Jornadas têm se constituído em espaço de reflexão e debate 
acerca da educação na cidade de Fortaleza, contribuindo para o fortalecimento das organizações 
da sociedade civil que trabalham com esse tema. 

 

Das lutas pela ampliação das matrículas nas escolas públicas àquelas pela consolidação 
de relações de ensino-aprendizagem reais e significativas que garantissem aos alunos o efetivo 
acesso ao conhecimento socialmente acumulado pela humanidade, passando pelas reivindica-
ções de boas condições de funcionamento dos prédios escolares, foi sendo construída, passo 
a passo, uma compreensão mais densa e também mais ampla do sentido efetivo da educação 
como um direito humano, constituindo-se em importante processo educativo para aqueles seto-
res organizados da sociedade civil que atuaram no acompanhamento e na fiscalização de polí-
ticas públicas de educação por meio da Comissão de Defesa do Direito à Educação, bem como 
para a população em geral da cidade de Fortaleza, que teve ampliada, por ação da Comissão, a 
sua percepção sobre o direito à educação.

Ao lado de conquistas reais, objeto de suas reivindicações específicas (concretizadas, por 
exemplo, pela diminuição substantiva de “anexos” às escolas patrimoniais, pela redução de 
professores com contratos “precarizados” ou pela municipalização de mais de trinta de creches 
conveniadas), a Comissão de Defesa do Direito à Educação pode contabilizar como parte de 
suas elaborações um sofisticado processo de educação para os direitos humanos, construído e 
amalgamado na rica diversidade dos embates contínuos.

Às vésperas de completar dez anos de atuação contínua, a Comissão, que até aqui tem se 
mantido como uma das frentes na vanguarda das lutas pelo direito à educação na cidade de 
Fortaleza, precisa reconhecer que os futuros embates nas novas fronteiras de lutas serão mais 
sofisticados e mais aprofundados, porque tratarão da qualidade da educação, um conceito em 
construção e principalmente em disputa. 

75 Comissão de Defesa do Direito à Educação; Comitê Ceará da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 2006.
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Luiz Roberto Alves | Professor titular da Universidade Metodista de São Paulo e da Escola de Comunicações 

e Artes da Universidade de São Paulo, pesquisador visitante na Universidade de Florença, Itália

 Mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou uma presença no mundo, com 

o mundo e com os outros. (...) Significa reconhecer que somos seres condicionados, mas 

não determinados. Reconhecer que a história é tempo de possibilidade e não de determi-

nismo, que o futuro, permita-se-me reiterar, é problemático e não inexorável.

(Paulo Freire em Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa)

 
presente tema tanto permite o encontro entre as ciências humanas e sociais 
quanto se coloca no coração das preocupações políticas contemporâneas. De 
um lado, se organiza como um saber transversal, pois aproxima os acúmulos 
do processo de formação das gerações ao movimento de idéias e práticas 
que produz conexões sociais a partir de novas tecnologias, isto é, educação 
e comunicação. De outro, permite trabalhar sobre uma ênfase do momento 

histórico vivido: superar os ativismos da base social e as receitas das instituições centralizadoras 
internacionais pelo alcance de políticas sociais e econômicas que obtenham algum consenso 
sob a ótica do bem público comum. 

A transversalidade do tema advém de uma linha de pensamento, retomada por estudiosos 
como Amarthya Sen76, segundo a qual os investimentos público-privados em políticas de bem-
estar como educação, cultura e saúde agregam riqueza social e, além da dignidade que estabe-
lecem, constroem uma dinâmica econômica favorável a todos os atores sociais e uma marca de 
governança. No entanto, imediatamente aí se cruza outra linha de pensamento: a do controle pú-
blico desse processo, em geral manchado por corrupções de variada espécie, desde o universo do 
planejamento e da emissão de leis e normas até a distribuição e o consumo dos bens sociais. 

A comunicação social, e nela incluída a mídia, seria o lugar de referência dos encontros, da 
busca de consensos, da explicitação dos dissensos, do acompanhamento crítico e do aumento 
de densidade e expansão do fenômeno político. Aí se realiza a transversalidade, que é uma tra-
vessia social de sentidos em expansão, visando à construção de uma agenda coletiva capaz de 
avançar para um conhecimento experimentado no diálogo social, que, por sua vez, é alimentado 
por muitas práticas concomitantes. 

Visto que pretende considerar a mídia uma parceira da governança social de políticas de 
educação, este trabalho construirá o lugar da mídia, ao lado de governos, forças produtivas, 
instituições do terceiro setor, grupos e movimentos sociais, pela abordagem crítica ao seu lugar 
presumido na contemporaneidade, sua alegada tendenciosidade, seus métodos de atuação, 
suas efetivas possibilidades e seus limites. 

A parceria, aqui, é entendida a partir da riqueza sociológica de Candido77. Os parceiros não 
somente recebem a terra de conjuntural proprietário, mas tomam decisão conjunta sobre todos os 
aspectos da produção e da distribuição. Parceiros avaliam o desenvolvimento das condições de 

76 Economista que recebeu o Prêmio Nobel por trabalhos que superam as conhecidas receitas associadas ao chamado Consenso de 
Washington.

77 CANDIDO, A. Os parceiros do Rio Bonito. 2.ed. São Paulo: Duas Cidades, 1971.
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trabalho e produção. Parceiros se divertem e sofrem, organizam-se para a colheita e para a pós-co-
lheita. Parceiros animam a vida comunitária. Parceiros não gostam de arrendamento, pois o capital 
fixo acertado nega as variações do clima, das condições ecológicas e sociais. Arrendar é se alienar. 
“Parceirizar” é pactuar responsabilidade na fruição e no desenvolvimento do bem comum. 

Visto que políticas são bens públicos, sem proprietários, mais ainda se justifica o trabalho 
dos diferentes atores como parceiros do destino comunitário. Ademais, ao partilhar de políticas 
do bem comum, a comunicação social se realiza em seu ser original de política “visibilizadora” 
do que é comum, de todos. E, nos últimos duzentos anos, não se conhece melhor insumo social 
do que a cultura, de que deriva o seu componente formador e organizador, a educação. No mo-
mento em que passa a febre alucinante da globalização, em que vemos com clareza os limites 
do mercado e a ruína das receitas economicistas (basta constatar o aumento das desigualdades 
sociais e a erupção dos fundamentalismos políticos), sentidos novos para as políticas constru-
ídas coletivamente podem à construção de novos objetos históricos à guisa de bens públicos 
comuns, além da indispensável construção de novos sujeitos sociais. 

Retomando a afirmação inicial, pode-se aduzir que as ciências humanas se encontram com 
as sociais no terreno da melhor explicação do real e da conseqüente demonstração de que outra 
realidade é possível, de que decorre a sensibilidade haurida na prática social, na aplicação de 
conceitos e na experiência da busca comum. Então, se faz clara a afirmação do mestre Freire, 
pois o condicionamento histórico é o quadro de que não podemos fugir, visto que somos no mun-
do com os outros e com as outras, vivemos a condição de ser o “eu” e o “não-eu”. Para tanto, 
basta que dialoguemos e não somente falemos. No entanto, o quadro histórico-social não nos 
determina e, ao contrário, por meio de explicação e demonstração (e muitas vezes apoiados pela 
revelação estética), procuramos determinar a vida social por compromissos e engajamentos. 

Nessa linha, convém realizar a tarefa crítica central, que é a de se afastar do fascínio da mídia 
contemporânea e passar a compreendê-la como companheira de viagem e, se possível, de destino. 
Ao perder o fascínio, conviria também perder o horror, que se pode exemplificar no Big Brother. No 
painel de suas explicações para o fracasso da seleção brasileira na última Copa do Mundo, o téc-
nico Carlos Alberto Parreira destacou o monitoramento da mídia 24 horas por dia. Citou o famoso 
programa, mas poderia ter completado com o não menos famoso Lost. Eles e tantos outros metafo-
rizam o fascínio-horror pela mídia. No entanto, os discursos não conseguem esconder o seu próprio 
autoritarismo, o jogo de conveniências, a apropriação sem acordos públicos ou “educatividade” de 
si mesmo e do grupo com que trabalha para a análise crítica da instituição ou do saber criticado. 

Esse afastamento do fascínio-horror é a estratégia adequada para uma transversalidade dia-
lógica e criativa e deve ser realizado por todos, sejam educadores, profissionais da própria mí-
dia, governos, organizações ou comunidades. O fascínio da mídia facilmente a mitifica (como 
mostrou Roland Barthes78) e, por extensão, cristaliza saberes sociais, cria tendências e facções. 
A travessia de diversos atores é a arena própria do fazer comum. Nessa virada de olhos para 
o consenso básico em torno do bem comum, que de modo algum nega as disputas e somente 
não as vê como fim em si, outro valor se levanta: a pólis contínua e crescente, lembrada por 
Ítalo Calvino79, vai se construindo por atos de democracia direta, equilibradores da até então 
exclusiva democracia representativa. Enfim, para começar, a reflexão sobre educação e mídia 
escancara as portas para uma nova agenda, que é a do bem público comum. 

78 A obra Mitologias, publicada originalmente em 1957, é atualíssima na configuração dos mitos que provocam a dilaceração do 
mundo social. Barthes termina a sua obra com a proposta de buscar uma reconciliação entre o real e os homens, a descrição e a 
explicação, o objeto e o saber. Entre as edições brasileiras, pode-se citar a da Difusão Européia do Livro. BARTHES, R. Mitologias. 
Trad. Rita Buongermino e Pedro de Souza. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1972.

79 O livro Le città invisibili é uma invenção em torno dos sentidos sociais das cidades. Suas reflexões sobre a cidade contínua (que 
vai cobrindo o mundo) e a cidade escondida (que nos cabe revelar) ajudam a pensar nas direções de nossas políticas, que tratam 
da cidade como referência dos espaços de disputa e do exercício difícil, mas indispensável, de se comunicar. CALVINO, I. As 
cidades invisíveis. Trad. Diogo Mainardi. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
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Aberta a discussão nos debates da Organização das Nações Unidas (ONU), o tema encontra 
uma inteligente análise no livro organizado por Kaul et al.80 Nele, temos um conceito: os bens 
públicos comuns são aqueles não disputados ou exclusivos, que não devem ser submetidos ao 
poder da propriedade, do lucro ou da fortuna, cujo custo deveria ser o de distribuir de modo co-
mum. Evidentemente, estamos diante de uma questão muito mais política do que técnica, visto 
que assumir a descoberta e algum consenso em torno dos bens públicos comuns exige superar 
as atuais receitas economicistas, pois elas endeusam o valor monetário e o império do mercado. 
Do mesmo modo, sugere ir além da cultura política colonizadora, elitista. Enfim, diante da visão 
mais clara de um futuro ameaçador ou promissor, é necessário tomar decisões sobre conceitos, 
distribuição e uso dos bens públicos comuns, tanto em caráter local/regional quanto global. 

O bem público não é o bem estatal, é o bem “consensado” nas negociações físicas e simbó-
licas, o que implica forte presença do fator comunicacional, do tornar comum, que nesse caso 
é arma especial dos mais fracos política e economicamente. Aí, o tornar comum é alimento 
das diferenças, base simbólica das negociações. Pode-se ver que não é um assunto novo, mas 
acumulado, pois há muito tempo se disputa a água das nascentes e dos rios do planeta entre 
ser comum e exclusivo. Mas foi possível limitar amplamente o avanço da poliomielite, porque 
se descobriu na atitude de defesa da vida infantil um valor superior, comum. O livro de Kaul 
também levanta a pergunta de Caim (“Sou eu, por acaso, guardador do meu irmão?”) e espera 
que todos os sujeitos sociais afetados vivenciem o processo de decisão do que é bem público 
comum, sua implementação e sua conseqüente avaliação. Aí já estamos outra vez no coração 
das relações entre cultura/educação e comunicação social. E é bom lembrar que o livro organi-
zado por Kaul, dedicado aos grupos assessores da ONU, coloca como item primeiro o acesso à 
vida digna, especialmente pela educação e pela saúde.

O encontro com o tema exige a solução de outros impasses, acumulados especialmente a par-
tir do incremento do poder organizacional da mídia. Vejamos alguns. Como se organiza a agenda 
da mídia? Seus critérios de relevância são similares aos atribuídos pela cidadania ativa? O que é 
um fato noticiável? As políticas sociais são fatos relevantes para o acompanhamento midiático? 

Evidentemente, tais questões supõem a definição de mídia como organização portadora de 
objetivos e projetos institucionais e lucrativos. Entendida na linha das reflexões introdutórias 
como veiculação da dinâmica social, essa imagem pioneira da mídia, hoje vista justamente como 
ingênua, produziria similaridade entre a agenda social e a agenda dos veículos de comunicação 
e informação. Desse modo, a agenda seria entendida como uma mesa de decisões temáticas 
e metodológicas trabalhadas no diálogo social visando a objetivos socialmente determinados. 
Por exemplo, em vista da infância e da adolescência postas em risco social ou já submersas em 
graus diversos de pobreza e infração, isto é, pessoas às quais se negou ou se nega educação, as 
políticas integradas de educação, saúde, assistência, cultura e esportes, resultantes do diálogo 
entre público, privado e terceiro setor, seriam, em primeiro lugar, conhecidas do grande público 
e, em seguida, acompanhadas na sua implementação, o que implica uma série de atos avaliati-
vos, dos quais decorrem propostas de mudança e/ou reproposição de idéias e práticas. 

Nesse processo, haveria, então, um amplo movimento de controle social. No entanto, o que 
de fato acontece? Em primeiro lugar, parece que não temos políticas públicas ou mistas a favor 
da educação, da cultura e da saúde, porque, no “país-continente” dirigido por elites estamentais 
falsamente republicadas (como bem mostrou Raymundo Faoro), as chamadas políticas desli-

80 KAUL, I. et al. (eds.). Providing global public goods. Nova York: Oxford University Press, 2003.
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zam facilmente para o clientelismo, para os feudos locais e regionais. E tudo isso é feito com 
a colaboração das mídias, nos diversos níveis e territórios, visto que raramente são capazes de 
investigar, acompanhar fenômenos, valorizá-los sem o estrabismo dos cânones da redação, atua-
lizá-los pela ampla repercussão dos vários âmbitos do fato. Se isso não acontece, não há como 
falar em engajamento ou compromisso a longo prazo. 

Todas as políticas precisam ter o seu longo prazo. Mas a metodologia de trabalho que pri-
vilegia o espetacular também produz uma sucessão de escondimentos em vez de atualizar 
a memória. Enquanto os compromissos são fundamentados na memória social e na mesa 
aberta, os espetáculos são determinados pela sua parte aparente em exposição monumental. A 
construção da imagem da realidade fica enviesada. Não fosse assim, diante da infância pobre 
e absorvida na infração social, não teríamos vozes midiáticas que vão do puro reclamismo dos 
governos à sugestão de “justiçamento privado”; da proposta assistencialista à generalidade da 
política de governo supostamente perfeita; do idealismo em torno da família nuclear tradicional 
ao determinismo étnico-biológico. De Deus ao diabo, passando por algumas boas idéias para a 
constituição de políticas, no entanto, dispersas. 

Quando os dados nos chegam e anunciam que milhões de crianças e famílias estão sujeitas 
às 6 mil páginas de pedofilia na mídia maior, a Internet, bem como que a idade de ingestão de 
drogas como o álcool diminui continuamente, sofremos os riscos do conformismo, da impotên-
cia ou do horror, que de nada ajudam na busca de propostas. A questão do bem público retorna, 
porque a Internet também foi decisiva para a preparação de certas manifestações contra as elites 
econômicas do mundo, vide Seattle e os Fóruns Sociais. 

Por causa desse real midiático, os estudos teóricos e empíricos também se digladiam. Para 
citar poucos autores e vê-los como sinais de tantos outros, encontramos Perniola, para quem 
tudo o que é científico, estético e político pode sofrer uma estranha alquimia no espaço da mídia 
e se transformar em outra coisa, se degenerar por obra da ideologia e dos interesses econômicos 
das organizações midiáticas. Educação pode virar edutainment (“adestramento”), política se faz 
infotainment (“informacionismo”) e cultura passa a ser entertainment (“entretenimento”). Tal 
redução, deduz-se, inviabilizaria a mídia como lugar social para seguir e avaliar políticas, isto é, 
se constituir como espaço de construção social de sentidos a favor da educação, da saúde e da 
cultura, pelo menos dos sentidos acumulados pelas ciências humanas e sociais em torno dessas 
áreas do saber e da prática social. O mesmo autor afirma que a comunicação contemporânea 
reduz tudo pela intrusão e pela apropriação. Desse modo, ela: “Aspira a ser contemporanea-
mente uma coisa, o seu contrário e tudo o que se encontra no meio entre os opostos. Portanto, 
é totalitária em medida superior ao totalitarismo tradicional”.81 

Poder-se-ia argumentar que as organizações midiáticas têm outras definições de educação, 
cultura, saúde e que trabalham com outras lógicas de acompanhamento. No entanto, raramente 
alguma autoridade do campo das mídias vem a público para conceituar essas áreas do saber di-
versamente do senso comum. Quanto às lógicas de acompanhamento, qualquer entrevista com 
públicos da mídia revela desinformação e tendenciosidade. Os discursos sobre direitos humanos 
na mídia brasileira são hilários e exemplares disso. 

Pergunta-se, pois, por que tantas idéias díspares, tanto esquecimento, tanta redução? Seria 
para representar a diversidade social? Nesse caso, deve-se admitir a nulidade de políticas e 
assumir a supremacia dos discursos interesseiros ou emocionais, bem como a impossibilidade 
operativa de qualquer avanço social orgânico, compartilhado sob bases comuns e algum con-
senso. No limite, não há sociedade e muito menos cidadania. 

81 PERNIOLA, M. Contro la comunicazione. Turim: Giulio Einaudi, 2004.
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Muniz Sodré trabalha com a idéia de barbárie da globalização para compreender a mídia 
contemporânea. Segundo ele: “As tecnologias da informação, geradoras de uma ideologia da 
comunicação universal, se adequam bem à fase em que os mercados financeiros constituem o 
principal modelo de funcionamento da vida social: velocidade, probabilidade e instabilidade ou 
caos tornam-se parâmetros de aferição do ‘mundo da vida’ ”. Em outro momento do texto, temos 
que: “A mídia globalista (...) é hoje o principal lugar de produção retórica de um real compatível 
com a lógica circular do mercado e com a ideologia da globalização. Aí, os aspectos humanos e 
sociais têm peso imensamente inferior aos aspectos tecnoeconômicos no equacionamento dos 
problemas do desenvolvimento societário”.82 

Em outra obra, mas na mesma direção, ao trabalhar com a autonomia do campo comunica-
cional, Muniz Sodré nos ajuda a avançar no presente trabalho, pois, no último capítulo, deixa 
claro que nos cabe: “(...) inscrever no pensamento comunicacional o horizonte de revitalização 
da experiência democrática a partir do ‘comum’, isto é, da capacidade de articulação ético-polí-
tica das organizações regionais e populares”.83 

 

O trabalho com o tema mostra que planos e programas a favor do bem comum e da operação 
de políticas dependem não somente de acordos e pactos, mas da consciência de certas identidades 
que simbolizam alguma base de consenso coletivo. São as premissas. A partir daí, seus objetivos, 
os modos de implementação, a presença requerida de atores sociais, as formas de participação, 
os procedimentos avaliativos e as normas de permanência das políticas tornam-se viáveis. Mes-
mo a liberdade, a autonomia e a eficácia de uma política dependem do consenso social. Se essa 
dinâmica que envolve tanta gente for reduzida a acessos discursivos e interesses inconfessáveis, 
não passará do mito de Sísifo, que se alça na hora A para ser derrubado na hora B. Políticas de 
educação, que devem servir a milhares ou milhões de jovens e suas famílias, precisam ter identi-
dade na pluralidade social. Caso contrário, serão espetáculos de esconde-esconde ou de escárnio 
público. A própria personagem Geni da música de Chico Buarque. Serão a não-educação. 

Considerando que está fora de questão, hoje, a possibilidade, enfim desejável, de as orga-
nizações de comunicação de massa representarem e acompanharem políticas, visto que as-
sumiram a volúpia do espetáculo e da fugacidade, o caminho possível é o dos compromissos 
políticos, individuais e coletivos. Podem nascer do processo formativo dos comunicadores e 
comunicadoras na universidade (a rigor, durante toda a escolaridade), das brechas institucio-
nais dos veículos, dos acordos públicos entre governo e sociedade, dos símbolos sociais como o 
programa da Agência de Notícias dos Direitos da Infância (Andi) denominado “Jornalista Amigo 
da Criança”.84 Em outras palavras, carece-se de construir uma agenda inclusiva de todos os 
agentes sociais, uma agenda plural, mas não caótica, aberta mas “consensada”. 

De nada adianta se ouvir falar à exaustão das grandezas das políticas educacionais escandi-
navas, coreanas ou chilenas se não percorremos juntos nem a primeira parte do caminho que 
leva uma sociedade a produzir, alimentar, implementar e avaliar políticas de educação. Portanto, 
para compor tais políticas, outra vez é necessário superar uma tendência contemporânea da 
mídia, isto é, de ser organizadora da experiência social. Como mostra Fishman ser capaz de 

82 MUNIZ SODRÉ. “O globalismo como neobarbárie”. Em MORAES, D. (org). Por uma outra comunicação. Rio de Janeiro/São Paulo: 
Record, 2003, pp. 21-40.

83 MUNIZ SODRÉ. “Communicatio e epistème”. Em Antropológica do espelho: uma teoria da comunicação linear e em rede. 
Petrópolis: Vozes, 2002, pp. 221-259.

84 Andi é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos, comprometida com os direitos da infância. Sediada em Brasília e com 
ampla rede de relações, programas, estudos e projetos de parceria, suas obras sobre a visibilidade da infância na mídia são notáveis.
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estabelecer “as condições da nossa experiência no mundo para lá das esferas de interações em 
que vivemos”.85 Essa capacidade midiática de estruturar uma outra realidade social e acumular 
essa influência na moldura de imagens talvez originalmente estranhas às comunidades, mas 
que se tornam forçadamente familiares, precisa conseguir superação na mesa comum de cons-
trução e acompanhamento de políticas, visto que não agregará mais que desvalor ao trabalho 
avaliativo dos grupos sociais e suas instituições.

O papel da mídia como parceiro/avaliador de políticas de educação exige esclarecimentos sobre 
a organização da agenda e a organização das políticas.Nesse ponto, este pesquisador, como cida-
dão de Santo André, na Grande São Paulo, tomou parte da comissão diretora do projeto denomi-
nado de “Cidade Futuro”. Durante quase três anos, sob a direção do prefeito Celso Daniel, milhares 
de pessoas se envolveram na construção de uma agenda pública. Com base teórica e profundo 
conhecimento dos processos de revitalização de regiões européias e americanas, como o Vale do 
Ruhr, na Alemanha, Detroit, nos Estados Unidos, e a Grande Milão (incluindo Sesto San Giovanni, 
cidade-irmã de Santo André), Celso Daniel coordenou um processo que foi do esclarecimento à 
implementação, dos levantamentos de dados ao exercício lúdico da cidade em movimento, dos 
processos coletivos de decisão à constituição de um trabalho efetivo, cientificamente ordenado e 
capaz de orientar o sucessivo Plano Diretor, parcialmente elaborado após a sua morte, em 2001. 

Evidentemente, todo o trabalho foi acompanhado pela mídia regional, especialmente o 
jornal Diário do Grande ABC, na época empenhado na análise e na divulgação de cada passo 
da ação local/regional, bem como representado por alguns de seus diretores nas próprias co-
missões de trabalho. A fundamentação do Cidade Futuro começa pela macroeconomia e nas 
formulações políticas internacionais, que reduzem governos a serem linhas auxiliares do capi-
tal flutuante e que usa territórios ao sabor de seus resultados operativos. No entanto, resta às 
gestões públicas não somente uma enorme responsabilidade política diante do bem comum, 
mas também a obrigação de tratar os cidadãos cara a cara. De qualquer modo, as cidades 
com história política respeitável, como é o caso dessa região paulista, têm a obrigação de dar 
respostas à economia globalizante. 

O projeto Cidade Futuro entendeu a cidade como lugar de inversão das práticas políticas 
tradicionais, do governo que faz, do povo que reage e das forças produtivas que querem espaço 
para expansão a baixo custo. Sendo lugar de disputa política fortemente simbólica, a cidade 
pode ser também lugar de algum consenso a favor de um bem público comum, isto é, ser sau-
dável no futuro breve, superar a crise contingencial e ativar as forças da cidadania. Ora, se a 
nova governança tem de ser constituída por governo, forças produtivas e movimento social, que 
também sejas eles os atores da agenda comum. Foi o que se deu em Santo André. 

Na construção do projeto Cidade Futuro, as políticas se agruparam por decisão coletiva, os 
resultados parciais foram absorvidos por grupos temáticos de redação e houve encontros, se-
minários e assembléias acompanhados pela escola público-comunitária da cidade, pela mídia 
e por equipes especiais com papel de ombudsman. Reencaminhou-se a questão do financia-
mento da cidade, objetivou-se a prioridade de determinadas políticas públicas, criou-se um 
diagnóstico compreensivo, com visão de passado e presente, bem como buscou-se organizar 
um conjunto de identidades urbanas pelas quais as gerações poderiam e deveriam trabalhar. 
No fim, todo esse material foi amplamente distribuído à população. Como se informou, continua 
ativo, porque compôs o Plano Diretor do município a partir de 2002. 

85 FISHMAN apud WOLF, M. Teorias da comunicação. 4.ed. Lisboa: Editorial Presença, 1995, p. 129.

Em questão_abr_08.indd   68 4/15/08   11:48:35 AM



69

Sabemos que um plano nacional de educação organizado pela governança do País não 
existe. Conhecemos o Plano Nacional de Educação, apresentado em novembro de 1997 e de-
formado significativamente durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. O que restou foi 
um texto mais restritivo, modesto e facilitador do projeto de educação então em vigor. 

Quando os exames do Ministério da Educação (MEC) e os estudos comparativos sobre apren-
dizado infantil e adolescente, engajamento da educação na vida comunitária, novas formas de 
analfabetismo funcional e tecnológico e formas de retenção vêm à tona, a memória que se cria dos 
planos e dos programas educacionais é a do fracasso, porque a nossa propalada universalização 
educacional refaz o caminho das nossas modernizações dependentes, isto é, são arremedos, são 
discursos e desejos, são vernizes sobre o real. Se uma agenda é um processo de decisões de atores 
plurais a favor de consensos indispensáveis, fundamentado em metodologia de implementação 
transparente e avaliação contínua, a mídia será parceira necessária, mas precisará anunciar seus 
objetivos na agenda comum, seus métodos, seus pressupostos. Será necessário que os demais 
parceiros compreendam a diversidade operativa dos diferentes veículos da mídia (imprensa, rádio, 
tevê, operadores de Internet, etc.), seus modos de construção da informação, a temporalidade do 
acompanhamento e outras variantes úteis para conhecer e valorizar a parceria.

Quais são os componentes de uma agenda de política de educação? Um olhar sobre nosso 
Plano de Educação, sobre a lei apresentada por Darcy Ribeiro e aprovada no Congresso Nacio-
nal, bem como sobre os Planos Decenais sugere um leque de políticas entendidas como planos 
de metas e de investimento. O que falta, decisivamente, é uma “política-agenda”, que, além de 
apresentar objetivos, metas, valores macro e micro de investimento e alcance das medidas por 
nível, unidade territorial e programas especiais, também estabeleça o sentido político da ação, o 
grau de envolvimento dos atores sociais, os métodos na tomada de decisão e a significação de 
resultados para a mudança social da cidade, da região, do País. Sumariamente, sugere-se aqui 
um esquema de política que porte uma agenda socialmente controlável.

1. A identificação e a prática de uma política de educação no espaço público, comunitário 
e de terceiro setor implica a revelação de um processo de trabalho no qual haja objetivos de 
mudança de qualidade de vida e uma metodologia produtora de interlocução social, portanto, a 
participação reveladora de criação simbólica dos grupos e das pessoas envolvidas.

Por isso, o trabalho com a política pressupõe o acompanhamento das relações entre a in-
fra-estrutura e a superestrutura social, no qual se sondam os modos e os sentidos da memória 
comunitária, a organização do orçamento familiar (e talvez da própria cidade), as bases da 
organização social, as formas de comunicação comunitária. Enfim, a matéria e o espírito que 
concretizam a expressão da existência das comunidades e sua criação simbólica. Em outras 
palavras, o gestor, o administrador e o governante deveriam ter olhos e ouvidos grandes e boca 
pequena diante do painel cultural que se descortina na vida social, a intriga e a desafia. Seria 
como fazer o contrário dos textos de políticas emanados da oficialidade do País, quer aqueles 
dos tempos da ditadura dos anos 1970, quer os panfletos partidários e os opúsculos dos tempos 
democráticos, que tomam a cultura, a educação, o lazer e a comunicação como “negócios” e 
lugar de disputas no acúmulo clientelista.

 2. O processo de construção de uma política educacional abrange todo o círculo gerador 
de relações sociais: os produtos/resultados, os dados, a vivência da construção, os modos de 
difusão/circulação e as formas de apropriação. Para tanto, convém estimular novas narrativas e 
novas descrições sobre os modos de distribuição e construção da eqüidade, pois essa interlocu-
ção ajudará a superar os dogmatismos e limitar o vale-tudo. 
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3. No processo de localização, consecução, avaliação e reproposição de políticas, devem-se 
considerar tanto cooptações e contágios ou parcerias e cumplicidades quanto retrações e exclu-
sões, que exigem estratégias inteligentes para evitar a exclusão e a uniformização conformista. 
Daí, se requer a adoção de metodologias (por si próprias um ato de invenção com olhos no 
vivido e no conhecido) que levem às últimas conseqüências o processo coletivo de escolhas, de 
decisões. Enfim, deve-se perguntar qual é o sentido dos discursos a favor da política, ainda que 
se viva numa realidade em contínua desagregação e contingenciamento orçamentário. 

1. Considerar o patrimônio histórico-cultural da cidade como valor que supera as conhecidas 
práticas colonizadoras. Ir à história, ao simbólico, aos discursos narradores, aos bens construí-
dos ou que a comunidade busca construir. Nessa pesquisa, educa-se o grupo social envolvido e 
seus gestores pela diacronia e pela diversidade de discursos sociais, dados indispensáveis para 
a criação e a disseminação de políticas democráticas e lugar de ampla comunicação social. 

2. Considerar referências concretas de ordem econômico-financeira, precisão orçamentária, 
políticas gerais de ação nas várias instâncias de governo, seus condicionantes e suas aberturas. 
Ampliar o conhecimento crítico dessas referências. Desse modo, o senso de realidade balizará a 
produção da política e as demais operações. Mais que tudo, decorre daí o primeiro grande ato 
de fé na comunidade social, isto é, saber que sua inteligência inclui cálculos, dados complexos, 
relações, problemas macroestruturais.

3. Considerar a ênfase do projeto de política, de que decorre a medida justa da implemen-
tação, da consecução e da avaliação. A política pode ter ênfase comunitária, pública, privada, 
mista ou de terceiro setor, o que não muda o rigor e o método, mas qualifica os pesos dados aos 
diversos itens. A boa e clara definição produzirá a agenda e a pauta do processo de construção. 

4. Considerar as ênfases transversais definidas pelos atores sociais segundo o patrimônio cultural 
e natural do territórios: etnia, direitos humanos, tecnologias, diversidade cultural, ecologia, gênero, 
etc. Tais ênfases recriam olhares que perpassam a concepção, a implementação, a avaliação e a 
reproposição de políticas. As ênfases transversais, visibilizadas por ampla informação, esclarecem os 
valores assentados na disputa de idéias e os projetos sociais e definem a participação popular. 

Enfim, o contexto de inserção sugere que a política de educação construída dessa maneira 
seja referendada pela população do território em processo acordado pelo conjunto da gestão 
pública, incluindo a Justiça Eleitoral. Tal estatuto se legitima na Constituição Federal e sobretudo 
pela necessidade emanada do protagonismo político.

A simples enunciação das etapas constitui os modos pelos quais os conselhos gestores e os 
demais grupos de trabalho que planejam, implementam e supervisionam a política determinam 
o âmbito, o tempo e os lugares específicos do seu trabalho construtivo.

1. Planejamento. Dele participam os valores científicos e estéticos do grupo, a clareza sobre 
os recursos humanos, a memória cultural dos grupos, o estabelecimento de objetivos, a adequa-
ção de instrumentos (técnicas, pesquisas de opinião, modos de realização de reuniões, formas 
de tomadas de decisão), a capacidade projetiva do grupo, o espírito de integração.

2. Implementação. A política deve precisar o seu lugar, sua duração, sua amplitude, sua visibi-
lidade social, sua presença na comunidade, seu envolvimento social e o cumprimento de metas.
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3. Avaliação. A política deve responder a necessidades e desejos sociais e comunitários, se 
cumpridos a partir dos objetivos ou se desnorteados, corrompidos, deformados. Precisa com-
por o projeto maior de qualidade de vida e de ação cidadã. Avalia-se também seu equilíbrio 
orçamentário, a expansão ou a retração de serviços. A avaliação é o caminho para a criação da 
memória histórica da pessoa, do grupo e da instituição. Como valor metodológico, permite criar 
valores entre os objetivos e o que concretamente se cumpriu.

4. Reproposição. É o remédio aferido pela avaliação. Dos atos de repropor, advêm novas 
abordagens, novos projetos, novos serviços, novo tempo, novos objetivos e novos orçamentos. 
Cria-se aqui um espírito crítico e um senso de realidade. Enfim, novos valores no próprio direito 
e no dever de descobrir os problemas e apontar soluções.

São cinco os novos sentidos que podem se desenvolver a partir desse modo de criar política 
de educação, os quais, dado seu poder simbólico, teriam muito a ver com o papel da mídia 
como parceira de acompanhamento e avaliação.

1. Sentido de constituição de sujeitos sociais, que se realiza no fazer comum, criando o direito 
pela crítica, pela presença ativa, pela capacidade de construir o hoje e projetá-lo no vir-a-ser.

2. Sentido de ampliação de articulações e estratégias, que gera saberes antes incultos, que 
produz narrativas diferenciadoras e articuladas às diversas linguagens sociais, que produz o re-
conhecimento do outro, avançando para a relação “eu–tu”, que refaz a sociedade em sua base, 
muito além, portanto, do poder vicário das leis e das normas.

3. Sentido de educatividade social, realizando a educação além dos aparatos escolares e 
construindo cultura fora da casa da cultura e do balcão de negócio (e, portanto, também nos fa-
róis das esquinas e nos prontos-socorros), produzindo o ideal democrático da educação vigente 
no significado maior da participação, isto é, no fazer comum, na igualdade de oportunidades, 
instrumento único para operar novos consensos. 

4. Sentido de acumulação de símbolos em rotação, ou seja, simbolizamos quando politiza-
mos a vida social para fazê-la a serviço das maiorias quase sempre negadas e invisibilizadas nas 
narrativas dominantes. Simbolizamos quando geramos passos compartilhados, mais precisos, 
capazes de projeção no devir. Simbolizamos quando a pólis, nossos lugares de trabalho, conví-
vio e criação, é tida e sentida como nosso espaço de pertencimento.

5. Sentido de gestão de política integrada/integradora, na qual se perfaz a superação 
dos contingenciamentos pela centralidade da cultura política participativa, a negação do 
vale-tudo dos conceitos pelo posicionamento crítico contextual, a entrada do direito de 
traduzir experiências, valores e narrativas na construção da cidade diversa e comum, em 
equilíbrio e respeito.

O renovado sentido de parceria, bem como do bem público e das oportunidades abertas pela 
crise contemporânea, pode operar o reencontro com a comunicação social. Ser mídia e ser par-
ceira significa o encontro com os lugares sociais que são de sua natureza original: a ampliação 
de sentidos sociais para a operação de valores que dignifiquem a vida.
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Denise Carreira86

 
Conferência Nacional de Educação Básica (CONEB), realizada pelo Ministério de 
Educação em abril de 2008, significou um passo importante na construção de 
processos participativos institucionalizados que visem à influência da sociedade 
civil nas políticas públicas nacionais de educação. 

Em que pesem suas limitações já apontadas publicamente - separação en-
tre Educação Básica e Educação Superior; não-realização da etapa municipal; 

não-reconhecimento do segmento “movimentos sociais, ong’s e redes da sociedade civil”, visão 
controlada de participação – o processo de construção da CONEB foi rico em aprendizagens e 
apontou com nitidez o potencial e a necessidade de processos e espaços institucionalizados de 
participação e controle social que influenciem as políticas nacionais de educação.

A pressão política pela sua realização, desde 2004, deixou explícito para um conjunto de 
entidades e redes da sociedade civil que a convocatória das Conferências de Educação não pode 
ficar à mercê da agenda e da vontade política dos gestores em exercício. É necessário que se 
estabeleça de dois em dois anos como obrigação legal. 

Com sua realização periódica, será possível criar e alimentar uma dinâmica de avaliação, 
proposição, revisão de metas e ajustes de estratégias comprometidas com a implementação do 
Plano Nacional de Educação. E esse é um ponto fundamental: as Conferências devem ter como 
horizonte o cumprimento da legislação e, especificamente, de Planos de Estado, de médio e 
de longo prazo, que garantam a continuidade das políticas. Dessa forma, contribuirão para a 
superação da lógica que marca a ação pública pautada por programas de gestores. Ou seja, os 
programas dos governos podem ser abordados nas Conferências, mas como caminhos para se 
alcançar o cumprimento de Planos Municipais, Estaduais e Nacional. E ai vai o estímulo para 
que todos estados e municípios construam democraticamente os seus planos decenais, já que 
muitos ainda nem iniciaram o processo!

Na perspectiva de avançarmos, é necessário que a área de educação “abra as janelas” e 
dialogue com as limitações e aprendizagens de outras Conferências e processos nacionais de 
participação, principalmente no que se refere à capacidade desses processos de gerar impac-
tos efetivos na ação governamental. Há limitações por parte da sociedade civil (mobilização, 
articulação, formação etc.) e há limitações que decorrem – sobretudo – das dificuldades dos 
governos em serem permeáveis a tais processos reconhecendo, valorizando e implementando 
os conteúdos das agendas que resultam deles. 

Mesmo com todas as limitações, é inegável que a realização das Conferências tensiona tal “mo-
dus operandi” do Estado, no sentido de uma maior democratização dos processos de tomada de 
decisão, assim como contribui decisivamente para adensar e revitalizar o espaço público e político 
de debate sobre os rumos das políticas públicas. Além do que geram acumulação de força política, 
construção, negociação e organização de agendas de luta e de incidência por parte da sociedade 
civil e mobilização de diversos grupos organizações e movimentos sociais, abrindo possibilidades 
para um diálogo mais próximo entre as diversas realidades locais, regionais e a nacional. 

86 Denise Carreira é jornalista, feminista e educadora. Mestre em Educação pela Universidade de São Paulo. É Coordenadora do 
Programa Pesquisa e Monitoramento de Políticas Educacionais da Ação Educativa e Relatora Nacional para o Direito Humano à 
Educação. Coordenou a Campanha Nacional pelo Direito à Educação de 2003 a 2006.
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Em tudo isso estão em jogo questões como: quais os conceitos de participação que maneja-
mos? Qual o lugar da participação na agenda dos governos? Até onde vai o compromisso com 
esses processos? Qual o investimento efetivo neles (transparência, formação de cidadãos, trata-
mento amigável da informação, procedimentos, orçamentos etc)? Até que ponto a participação é 
vista como um “obstáculo” para o gestor ou algo figurativo ou restrito à etapa de implementação 
das ações? E quem é chamado e considerado “legítimo” para participar?

Desde o primeiro ano do governo Lula, muitos pesquisadores e ativistas da sociedade civil 
identificaram o aumento do número de espaços de participação, fenômeno marcado predomi-
nantemente por um caráter consultivo e sem que os resultados fossem considerados na defi-
nição das prioridades das políticas públicas (Moroni, 2005)87. A pressão pela mudança desse 
quadro exige a articulação de estratégias e o fortalecimento de um compromisso ético de orga-
nizações e movimentos sociais para defender espaços e processos ampliados de participação, 
não sucumbindo à tentação de retroceder com relação à defesa dessa pauta quando “minha” 
organização, “meu” grupo ou movimento consegue um canal privilegiado de negociação com os 
governos. Exige também o desafio de não sucumbir a uma visão de diversidade política que se 
restrinja a um espectro político somente de “aliados”. 

Temos que revisar permanentemente e revitalizar nossos conceitos e compromisso histórico 
com a democratização do Estado brasileiro, sabendo que é um caminho longo, contraditório, 
árduo e nada linear, mas, como lembrava Cora Coralina, reconhecendo que temos as “mãos 
cheias de sementes” e aprendizagens geradas pelas inúmeras experiências locais, regionais e 
nacionais das últimas décadas de nossa jovem democracia.

 

As Conferências são fundamentais, mas para que avancem em efetividade – no sentido de in-
fluenciarem a agenda dos governos – é necessário que fortaleçam e estejam ancoradas em uma 
institucionalidade participativa e de controle social forte – da escola e comunidade ao nacional 
– que se constituam em instrumentos e mecanismos que concretizem a gestão democrática. 
Entendemos aqui a gestão democrática como princípio do Estado de Direito e da educação na-
cional e processo que exige, para sua implementação, o estabelecimento de mecanismos legais 
e institucionais e a organização de ações que desencadeiem e estimulem a participação social e 
política. Essa participação deve incidir no processo de tomada de decisão com relação:
•	 à definição de prioridades e formulação de iniciativas escolares e de políticas educacionais 

a partir do reconhecimento das necessidades das comunidades e da sociedade em geral; 
•	 ao planejamento dessas iniciativas nas escolas e nas políticas;
•	 à definição do uso de recursos;
•	 à divisão e cumprimento de responsabilidades;
•	 e ao monitoramento e avaliação das políticas.

As Conferências devem ser convocadas pelos governos e podem ser organizadas por comis-
sões nacionais, estaduais e municipais com a presença de representantes governamentais e de 
diversos setores da sociedade civil. Mas, concluídas as Conferências, quem “é que pega a bola e 
continua o jogo” para que os resultados do processo não se restrinjam a um documento? Quem 
monitora, cobra dos governos e dá seguimento às ações de forma mais institucionalizada?

87 MORONI, José Antonio. “Participamos, e daí?” artigo disponível no site www.reformapolitica.org.br. Social Watch/Observatório da 
Cidadania, 2005.
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Infelizmente, como apontado por outros autores e autoras, entre eles Genuíno Bordignon, 
a área educacional não conta com fortes instâncias de controle social. A institucionalidade 
existente é marcada pelo baixo poder, pela fragmentação, pela sobreposição dos espaços parti-
cipativos em educação e pelo limitado (ou inexistente) diálogo com movimentos e organizações 
do campo educacional. No caso dos Conselhos Estaduais e Nacional de Educação, ainda se 
limitam, predominantemente, a serem instâncias de assessoramento dos governos. 

Por outro lado, é possível identificar, entre vários Conselhos Municipais de Educação, avanços 
importantes nas últimas décadas com relação à função fiscalizadora da gestão pública apontados 
pela Uncme (União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação). Também é importante regis-
trar que os Conselhos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), 
criados em 2007 com o novo Fundo inovam com relação ao controle social quando comparados 
aos Conselhos do antigo Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamen-
tal), extinto com a criação do Fundeb. São avanços importantes que devem ser reconhecidos.

Para avançar mais, porém, vários caminhos estão sendo discutidos, entre eles, o da revisão 
e ampliação do papel dos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional de Educação, no sentido 
que sejam deliberativos, autônomos e exerçam o controle social para além de sua função nor-
mativa. Isso implica rever suas composições, atribuições e formas de funcionamento.  

Um outro caminho aposta na criação de Fóruns Municipais, Estaduais e Nacional de Educação, 
vinculados ou não aos Conselhos e compostos por representantes da sociedade civil para avaliar e 
propor rumos com relação às políticas educacionais para os Conselhos ou gestores. Os Fóruns se 
reuniriam em um período menor que o das Conferências que ocorreriam de 2 em 2 anos.

Um terceiro caminho combina os dois anteriores, proposto pelo Fórum Nacional em Defesa 
da Escola Pública, em 1997, no “Plano Nacional de Educação – proposta da sociedade civil 
brasileira”88. Nele, seriam revistos o papel dos Conselhos (explicitando seu caráter deliberativo, 
de coordenação dos sistemas municipais, estaduais e nacional e de controle social, para além 
do normativo) e seria criada uma instância de articulação da sociedade civil que se reuniria 
periodicamente e subsidiaria as decisões dos Conselhos. A essa proposta, poderia se vincular a 
realização das Conferências Nacionais – precedidas pelas estaduais e municipais, como parte 
de todo o ciclo de controle social.

Essas e outras propostas devem ser debatidas na perspectiva que possamos aprimorar os 
mecanismos e instrumentos que concretizem o princípio da gestão democrática, não só para 
a educação pública, mas também para a educação privada. Infelizmente, a LDB (1996) – em 
seus artigos 14 e 15 – estabelece a gestão democrática como princípio somente da educação 
pública. Ampliá-la para o conjunto da educação é um ponto fundamental do processo de revisão 
da legislação educacional. 

Uma das polêmicas que fizeram parte da construção da Conferência Nacional de Educação 
Básica/2008 se referiu à restrição à participação de segmentos vinculados somente ao que se 
entende por “comunidade escolar”: profissionais de educação e suas representações sindicais; 
pais e mães de estudantes e as suas frágeis representações formais”; estudantes e suas repre-
sentações, além de outros setores institucionais como os Conselhos, Ministério Público, Poder 
Legislativo, etc. A partir dessa concepção houve a alegação que movimentos sociais, ong’s e 
outras organizações e grupos da sociedade civil não deveriam ter assento na condição de seg-
mentos, por não fazerem parte da comunidade escolar.

88 Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. Plano Nacional de Educação – proposta da sociedade civil. 1997. Disponível  
em www.andes.org.br/forum.
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Em contraponto a essa visão, entendemos que as políticas educacionais devem ser assu-
midas como questão central de interesse público, do conjunto da sociedade civil brasileira, 
organicamente vinculada a um projeto de país. Somente adquirindo essa abrangência é que 
a pauta educacional ganhará o espaço que lhe é devido na agenda dos governos municipais, 
estaduais e nacional. Nessa perspectiva, entendemos que as Conferências devem priorizar os 
sujeitos vinculados à escola, mas ir além dela, abrindo espaços e diálogos a partir de uma con-
cepção ampliada, generosa, criativa, educativa e politizada de participação. Uma concepção 
que permita a expressão da diversidade, a explicitação de diferenças e conflitos e a negociação 
e construção de agendas comuns em prol do interesse público. 

Nesse sentido, as Conferências de Educação podem aprender muito com outras metodolo-
gias e processos, como as Conferências de Juventude, Cidades, Meio Ambiente, entre outras. 
Todas têm suas limitações, aprendizagens e avanços e podem contribuir para que a área educa-
cional encontre modelos mais flexíveis e acolhedores com relação à diversidade da organização 
social brasileira, envolvendo plenárias de bairro, reuniões de grupos de interesse, diagnósticos 
comunitários, entre outros.

Por último, e não menos importante, algumas considerações sobre a relação das Confe-
rências com os conselhos escolares e formas de organização comunitária que dialogam com 
a escola. Sintonizado com o que abordarmos anteriormente, acreditamos que as Conferências 
poderão ser mais amplas e politicamente fortes na medida em que dialoguem com as realida-
des locais, mobilizem os sujeitos escolares e não-escolares e envolvam os conselhos e grêmios, 
além de outras instâncias da escola e organizações da comunidade. Entendemos também que 
a realização das Conferências pode contribuir para estimular e dinamizar o papel dos conselhos 
escolares nas comunidades, como instância fundamental da construção da gestão democrática 
na educação e da sua relação com as políticas públicas municipais, estaduais e nacional.  

Levando em conta que a gestão democrática é construída coletiva e democraticamente e 
que a autonomia da escola “só é factível na medida que a própria Escola seja incorporada 
a um projeto político radicalmente novo em sua natureza democrática” (Warde, 1992)89, os 
Conselhos têm um papel fundamental na construção de uma institucionalidade participativa 
e de controle social viva e dinâmica. Uma institucionalidade capaz de reconhecer e expressar 
em sua composição a pluralidade social, de saberes e contribuições. Capaz de reconhecer em 
suas pautas a realidade e as necessidades das diferentes famílias e comunidades (marcadas 
por desigualdades e identidades diversas, pela exclusão, empregos precários, desemprego, vio-
lências diversas, iniciativas organizativas, produção cultural inovadora etc.), permitindo que se 
experimente novas possibilidades de se construir democracia no cotidiano.

89 WARDE, Miriam Jorge. Considerações sobre a autonomia da escola. In: Idéias, São Paulo, FDE, 1992.
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