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RESUMO  

 

 

A dissertação propôs uma análise do conselho municipal de educação de Lages, SC. e suas 

práticas, em dois momentos, sendo o primeiro um estudo das práticas dos conselheiros de 

educação e os reflexos de suas ações no “chão da escola”. No momento seguinte dá-se a 

coleta de dados com os gestores escolares para detectarmos até que ponto a escola sente os 

reflexos das ações do CME. Com o entendimento que os conselhos de educação são instâncias 

representativas e colegiadas que propiciam a sociedade civil se fazer-se representada e exercer 

de fato o controle social das políticas públicas, esta pesquisa datada historicamente, teve como 

objetivo analisar os reflexos das ações do CME na melhoria da qualidade do ensino escolar. 

Assim a pesquisa tem como base as teorias de Antonio Gramsci e, como categorias 

norteadoras da investigação; Sociedade Civil, Estado Ampliado, Consenso, Hegemonia, 

Sociedade Política. Como metodologia, utilizou-se a histórico-crítica, com base nos 

fundamentos gramscianos de analise. Os procedimentos metodológicos tiveram como norte a 

pesquisa bibliográfica e documental, com coleta de dados. Aplicou-se um questionário a todos 

os conselheiros do CME e a um grupo de gestores escolares. Na pesquisa empírica, a 

metodologia perpassou pela análise de conteúdo via Lawrence Bardin. A presente pesquisa 

pretende contribuir para uma possível análise, por parte dos conselheiros, de suas ações, como 

uma possibilidade de revê-las e de adotar uma teoria que venha, realmente, ao encontro das 

necessidades da classe trabalhadora, além da elevação do nível cultural dos alunos e, em 

consequência da sociedade civil e política. Também podemos pensar o CME como 

possibilidade de contribuir decisivamente para a construção de uma escola democrática, com 

melhores oportunidades para a classe trabalhadora, sendo efetivamente um instrumento para 

oportunizar uma educação (e não mero ensino) autônoma  e emancipadora  de fato e de 

direito. 

 

Palavras chave: Conselho de educação, políticas públicas, controle social, ensino escolar. 
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ABSTRACT 

 

 

The paper presented an analysis of the municipal council of education of Lages, SC. and 

practices, on two occasions, the first being a study of the practices of the board members and 

the consequences of their actions in the "ground school" and a subsequent data collection with 

school managers to detect the extent to which the school feels reflections of the shares of 

CME. With the understanding that boards of education are representative bodies that provide 

collegial and civil society are represented and to be able to exercise de facto control of social 

policies, this research dated historically aimed to analyze the impacts of the actions of CME 

in improving the quality of school education. Thus the theoretical background was from the 

theories of Antonio Gramsci, whose guiding categories of research, civil society, state 

Enlarged Consensus, Hegemony, political society. The methodology we used the historical-

critical based on the foundations of Gramscian analysis. The methodological procedures were 

as North bibliographical research, documental with data collection. A questionnaire was given 

to all directors of CME and a group of school administrators. In empirical research 

methodology for content analysis flitted through Lawrence Bardin. This study aimed to 

contribute in a possible review by the directors of its actions as an opportunity to review their 

actions and to adopt a theory that could truly meet the needs of the working class and raise the 

cultural level of students and as a result of civil and political society. We can also think of the 

CME as a possibility to contribute decisively in building a democratic school, with better 

opportunities for the working class actually being a possible a tool for education (and not 

merely an education) and empowering independent in fact and law. 

 

Keywords: Board of Education, public policy, social control, education school. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

 

O que temos é que a ciência, enquanto atividade humana, 

não pode renegar seu caráter histórico de práxis libertadora 

ou de alienação utilitária que estaria a serviço da acumulação do capital. 
A ideia de “ciência una” nos possibilita pensar as atividades científicas das mais diversas 

 “especialidades” como um fazer integrado historicamente, 

 quer para maximizar os lucros do capital, 

quer para contribuir no sentido de liberar “o gênero humano”, 

que nas condições atuais do capitalismo, significaria  

     contribuir no sentido da luta pela emancipação da classe trabalhadora. 

(ALMEIDA, 2003, p. 71-72). 

 

 

 

 Partindo do pressuposto de que o homem só pode transformar o mundo a partir de 

determinado conhecimento teórico, é que esta pesquisa, datada historicamente, pretende trazer 

à reflexão o papel que o CME pode desempenhar na Educação Municipal de Lages. Nossa 

hipótese é de que o Conselho, juntamente com os gestores escolares e o corpo técnico e 

administrativo da Secretaria Municipal de Educação, num trabalho coletivo, teórico e prático, 

tem condições de realizar um ensino de qualidade para todos que produza um conhecimento 

científico e significativo e, por conseguinte, uma consciência transformadora do alunado e 

(por que não?) dos professores, gestores, conselheiros e técnicos que gerem a educação como 

um todo.  

 Este estudo baseia-se na busca do novo, do diferente, do estranho àquilo que está posto 

na realidade da escola. Neste contexto, a pesquisa também se caracteriza como processo 

necessário à formação, pois através dela é possível buscar caminhos e desenvolver a 

percepção crítica, portanto contrária aos modelos que fundamentam a educação brasileira e 

que a colocam como mercadoria a ser consumida, para poder entrar ou manter-se no processo 

produtivo. 

 Desse modo, no momento em que eu me torno uma pesquisadora, eu me coloco em 

outro lugar, diferente daquele que costumeiramente estudamos e fazemos nas pesquisas 

voltadas à Educação. Investigar temáticas relacionadas ao âmbito escolar, às instituições de 

ensino, à relação professor-aluno, à formação de professores e ao processo ensino-

aprendizagem é relevante para a educação brasileira; no entanto, tais questões não vinham ao 

encontro do meu interesse de pesquisa, visto que, até então, não eram estes temas que 

chamavam minha atenção. Este projeto de pesquisa surgiu das angústias vivenciadas como 
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profissional do Magistério Público Municipal de Lages, tendo em vista que até o ano de 1994 

atuei como docente, experienciando todos os limites e possibilidades do dia-a-dia da sala de 

aula na Educação Básica. 

 Na perspectiva de contribuir nas discussões sobre as políticas de apoio ao profissional 

da Educação, lancei-me candidata e fui eleita, em 1994, como presidente da Associação 

Lageana dos Profissionais da Educação do Município de Lages (Alprom). Algumas 

conquistas importantes foram alcançadas durante o mandato, mas sempre discutíamos, em 

reuniões, as limitações que a associação tinha em termos de lutas, negociações e conquistas 

para o magistério. Na época, o município de Lages contava com o Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipal que, devido ao expressivo número de servidores públicos não ligado ao 

magistério, o máximo que conseguíamos era eleger o vice-presidente.   

 Assim, com a promulgação, no contexto brasileiro, da nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDBEN, Lei 9394/96, surgiu a possibilidade concreta de 

reformulação do Plano de Carreira para o magistério público, conforme previsto em seu artigo 

67, e diante da necessidade de pensar na categoria “professor” como um profissional com 

especificidades diferenciadas dos demais servidores públicos, algumas lideranças, naquele 

momento (1996), decidiram em assembleia da categoria dos professores, específica para este 

fim, pela fundação de um sindicato somente para os profissionais do magistério, o que na 

verdade não foi muito simples, pois os demais servidores públicos municipais não 

concordavam com tal separação. Foi com dificuldades que, em dezembro de 1997, 

conseguimos aprovar a fundação do Sindicato Municipal dos Profissionais da Educação de 

Lages – Simproel.  

 Desta forma começamos uma história de lutas, reivindicações, conquistas e 

representatividade da categoria, em vários momentos como: participação em conselhos, 

comissão para alteração do plano de carreira e para estudos de legislação, que se sucederam 

nestes treze anos que estive no Simproel como diretora trabalhista, como vice-presidente (por 

dois mandatos) e também como presidente. Neste momento, como diretora trabalhista eleita e  

membro do magistério, representando a categoria como conselheira suplente no Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica - FUNDEB.   

 Foi exatamente neste período de treze anos fazendo parte da diretoria do Simproel que 

houve a minha indicação para representar os professores municipais no Conselho Municipal 

de Educação - CME. Para uma série de pesquisadores que se dedicam a investigação 

científica na área da Educação, os projetos de pesquisa têm como ponto de partida as 



16 

 

inquietações que se apresentam no seu cotidiano. Estudar o Conselho Municipal de Educação 

foi uma decisão baseada na experiência de ter sido conselheira e de fazer parte das diferentes 

instâncias da educação.  

 Segundo Bordignon (2009, p. 53), a concretização da gestão democrática deu-se 

também na implantação dos conselhos como “órgãos de representação” da sociedade civil, 

portanto de “deliberação plural”. “Os conselhos de educação foram concebidos como órgãos 

de assessoramento”, logo, de caráter técnico.  

  A proposta do CME é fazer um trabalho em conjunto com os órgãos públicos, no 

sentido de propor melhorias de ordem técnica, pedagógica e de concepção ideológica, 

necessárias aos projetos que são encaminhados pela Secretaria de Educação do Município de 

Lages, para análise e deliberações. A partir desta experiência surgiu a necessidade de um 

maior entendimento e aprofundamento teórico para contribuir em todo o processo de 

funcionamento do CME. 

 A pesquisa tem como objetivo analisar o grau de participação e de atuação dos 

membros do CME de Lages, SC, e suas contribuições no Ensino Escolar Municipal, bem 

como verificar os reflexos das ações do CME no “chão da escola”. A área de concentração da 

pesquisa será na área da educação, subdividida em Educação e Legislação, e Educação e 

Políticas Públicas, como um dos focos da pesquisa. 

 Como objetivos específicos, pretendemos: a) identificar a representação da sociedade 

civil no CME; b) reconhecer o controle que a sociedade civil exerce sobre os órgãos de 

Estado, principalmente no que refere ao CME; c) analisar o grau de participação dos 

conselheiros e o papel do CME; d) investigar a representação da sociedade civil no CME no 

que diz respeito à participação e à elaboração das políticas públicas educacionais; e) refletir 

historicamente sobre as relações sociopolíticas para se aproximar do que emergiu e espera o 

CME de Lages. f) investigar a existência (ou não) de maior democratização da Educação 

Municipal a partir da criação do CME, ou seja, pretendo investigar os limites, as 

possibilidades e as perspectivas deste Conselho. 

 Conforme o exercício das funções de conselheira foi possível perceber que o CME 

possuía inúmeros limitadores, entre os quais destaco: troca constante de conselheiros; o pouco 

preparo para o exercício da função, quer seja por vontade do próprio conselheiro, ou por 

falhas no funcionamento interno; a falta de estrutura física e/ou operacional e condições 

adequadas de trabalho para os conselheiros; o baixo conhecimento que alguns detinham sobre 

as razões de existência / finalidades de um conselho municipal, ou seja, a sua não visibilidade 
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pública, ou a publicização das ações do Conselho, diante da comunidade escolar à qual 

pertence. 

 Na perspectiva de que os Conselhos de Educação são instâncias representativas e 

colegiadas que propiciam a sociedade civil se fazer representada, é possível afirmar que eles 

são (ou deveriam) ser um espaço de discussão, de cidadania e respeito pelo que o outro tem a 

dizer. Neste entendimento é que pretendemos desenvolver e encaminhar nossa pesquisa. 

 Nesta pesquisa o embasamento teórico que adotado será a partir das concepções de 

Antonio Gramsci1, utilizando-se de algumas de suas categorias, tais como: sociedade civil, 

Estado ampliado, luta de classe, consenso, hegemonia e sociedade política. Estes conceitos 

trabalham com as organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias, 

compreendendo as escolas, as igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, os conselhos de 

fábricas, enfim, onde tiver espaço para luta e reivindicações. No âmbito e por meio da 

sociedade civil, as classes buscam exercer sua hegemonia, ou seja, procuram aliados para as 

suas posições, direção política e o consenso.  

 Nossa proposta de pesquisa e de análise, perante a problemática, é de construção de 

um Estado ampliado, em que sociedade civil e sociedade política integram-se e engendram 

em uma só perspectiva buscando a educação de qualidade que, segundo Gramsci, se dá 

somente e tão somente em espaços onde se tem esperança. Usar esta concepção significa sair 

da noção restrita de um mero espaço de poder a serviço da classe dominante e reconhecer que 

os conflitos sociais perpassam o aparelho do Estado. Assim, seu pensamento será de grande 

relevância, pois nos possibilitará compreender o processo de constituição da democracia 

brasileira e o significado que assumiu a participação no Brasil, na primeira década do século 

XXI.  

 Gramsci (COUTINHO, 1999, p. 127) supõe a articulação entre sociedade civil, aqui 

pensada na sua dimensão de necessária independência diante do Estado autoritário, com 

outras categorias centrais: a hegemonia de classes e a revolução. Para Coutinho (1999) pensar 

a “sociedade civil desconhecendo sua articulação com estas questões, representa um 

reducionismo e um esvaziamento do pensamento de Antonio Gramsci”.  

                                                             
1 Gramsci passou a ser conhecido no Brasil na década de 70 do século XX. Isso se deveu de um lado (esquerdo), 

à diminuição do mito da ortodoxia ideológica e, de outro lado (direito), aos ares brasileiros da “abertura 

política”. Gramsci falava de trabalho industrial como princípio pedagógico entendendo-o como momento 

educativo da própria liberdade humana, concreta e universal. “O pensamento de um autor só pode ser percebido 

com suficiente clareza se formulado no caldo histórico em que foi produzido”. (NOSELLA, 1992, p. 4-5). 
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Gramsci percebeu que, sobretudo a partir de 1870, havia surgido uma nova esfera do 

ser social capitalista: o mundo das auto-organizações, do que ele chamou de 

„aparelhos privados de hegemonia‟.  São os partidos de massa, os sindicatos, as 
diferentes associações, os movimentos sociais etc., tudo aquilo que resulta de uma 

crescente „socialização da política‟, ou seja, do ingresso na esfera pública de um 

número cada vez maior de novos sujeitos políticos individuais e coletivos. Gramsci 

deu a essa nova esfera o nome de „sociedade civil‟.  E insistiu em que tal esfera faz 

parte do Estado em sentido amplo, já que nela têm lugar evidentes relações de 

poder.  A „sociedade civil‟, em Gramsci, é uma importante arena de luta de classes: 

a partir de seu surgimento é, sobretudo nela que as classes lutam para obter 

hegemonia, ou seja, direção política fundada no consenso, capacitando-se assim para 

a conquista e o exercício do poder governamental.  A „sociedade civil‟ gramsciana 

nada tem a ver com essa coisa amorfa que hoje chamam de „terceiro setor‟, 

pretensamente situado para além do Estado e do mercado. (COUTINHO, 1999, p. 
127) 

 

 

 

 Em Gramsci2 a “sociedade civil pertence ao momento da superestrutura3 e não da 

estrutura” (econômicas). Para Gramsci, chegaria um momento em que tanto sociedade civil 

como sociedade política haveriam de chegar a consensos e a uma direção em suas análises 

e/ou lutas. Nesta perspectiva de consenso e direção da superestrutura em Gramsci é que essa 

pesquisa, datada historicamente, pretende contribuir para e na educação, como possibilidade 

de superação das dificuldades e problemáticas do cotidiano educacional, como reflexo das 

ações do CME.  

 Em Jesus (1989, p 22-23), encontramos a afirmação de que o consenso e a direção se 

complementam, pois partem de resultados das relações hegemônicos. A partir dessa relação 

que é conflituosa e conflitante é que podemos chegar a consensos. Isto requer um processo 

educativo Gramsciano, ou seja, todo o processo educativo está centrado no homem. “A 

natureza dialética da teoria Gramsciana obriga que a análise tenha as várias relações 

estabelecidas em seu trabalho”, isto é, não apenas analisando aspectos econômicos, mas, 

sobretudo, históricos e sociais. Vejamos nas palavras de Jesus (1989, p. 29).  

 

A educação é um processo implicativo diretamente com a reprodução das relações 

de produção, possibilitando que estas relações ou reforcem a dominação, ou 

provoque a mudança estrutural. Como instrumento de mediação entre as classes, a 

educação forma consciência, que tanto pode servir a ideologia vigente 

(mascaramento), como pode superar esta ideologia. 

                                                             
2
 VIOLIN, Tarso Cabral. A Sociedade Civil E O Estado Ampliado por Antonio Gramsci em 

http:ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/índex.php/cejur/article/view/14846/9966. Acessado em 21/04/2011, às 16h. 

3
 A categoria de superestrutura em Gramsci é entendida como um conjunto das relações ideológicas e culturais.   

(MICHELOTTO, 2010, p. 126).  
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  Fica evidenciado que a educação tanto pode ser usada como um instrumento de 

dominação como também pode servir a classe trabalhadora como possibilidade de 

emancipação e autonomia, pois em Gramsci não existe educação neutra, no sentido de estar 

desvinculado de fatores ideológicos. A nosso ver, o CME deverá a partir deste entendimento, 

unir-se aos gestores escolares em uma ação/reflexão/ação, analisando suas consequências e 

reflexos na educação, mais especificamente no ensino escolar, para uma ação coletiva 

pensada e planejada no sentido de atender as necessidades da classe trabalhadora, que no 

nosso entendimento dar-se-á através de uma educação autônoma, que leve a classe 

trabalhadora a pensar-se como classe e que através de sua organização e conscientização, 

leve-a a um novo patamar cultural, a uma nova ordem social, quem sabe. 

 Segundo Jesus (1989, p. 43), as relações sociais dão-se dentro de um contexto de 

dominação e direção, isto é, hegemônico. Das divergências entre as classes, uma emergirá 

como dominante, mas para manter-se como classe dominante, precisa reproduzir essa situação 

de dominação. A educação neste caso tem um papel de reforçar essas relações de dominação. 

Assim, “mesmo uma educação que reforce a ideologia da classe dominante pode em um 

determinado momento possibilitar a tomada de consciência pelo dominante e iniciar aí a 

contra hegemonia”. Ainda o mesmo autor (1989, p. 44) define que: 

 

 

O consenso que é produzido pelos aparelhos pedagógicos se faz necessário tanto 

para a manutenção da hegemonia como para a sua substituição. Se do lado 

dominante, a educação serve ao poder, produzindo a separação entre a teoria e a 

prática, entre cultura e política, entre saber elitizado e trabalho, do lado proletário, 

esta mesma educação conscientiza a classe subalterna, revela as contradições 

existentes e possibilita uma nova concepção de mundo, ponto de partida para uma 

nova relação social. 

 

 

 

 Tanto nas palavras do autor como em sua análise das teorias de Gramsci, que 

considera o homem como relação social, considera também a educação em seu 

desenvolvimento individual e coletivo, ou seja, a educação deve atender aos interesses 

individuais, mas não perder de vista o interesse da coletividade, neste caso, a comunidade 

escolar e a sociedade civil. Neste sentido, a educação é hegemônica, pois tem como objetivo 

resolver as contradições das classes em busca do poder. Assim, não se pode ser ingênuo ao 

ponto de pensar que quem exerce o poder é apenas a classe dominante, ou que a mudança da 

sociedade dar-se-á somente pela tomada do poder pela classe proletária. Neste caso, é 

imperioso que a educação se torne instrumento de tomada de consciência por parte da classe 
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dominada. Somente assim teremos uma possibilidade concreta de mudança estrutural em 

nossa sociedade.  

 

 
No novo cenário, a sociedade civil se amplia para entrelaçar com a sociedade 

política, colaborando para o caráter contraditório e fragmentado que o Estado passa 

a ter nos anos 90. Desenvolve-se o novo espaço público denominado público não 

estatal, onde irão situar-se os conselhos, fóruns, redes e articulações entre a 

sociedade civil e representantes do poder público para a gestão de parcelas da coisa 

pública que dizem respeito ao atendimento das demandas sociais. (GOHN 2005, p. 

77) 

 

 
 

 Neste sentido, entendemos que participar de um conselho exige responsabilidade para 

discutir a educação, e requer disponibilidade de tempo, pesquisa, estudo e acompanhamento. 

Sendo os conselheiros membros voluntários que se reúnem com o colegiado mensalmente 

para deliberações de pautas, muitas vezes extensas, e com horário às vezes incompatível com 

as discussões propostas; pretendemos analisar como fica a participação dos membros 

(conselheiros) que compõem o conselho. E quanto à qualidade do trabalho de seus membros: 

fica prejudicada essa participação? Como garantir a discussão aprofundada e o 

acompanhamento, tão necessário e importante, das ações do governo, ou seja, suas políticas 

públicas, sem o tempo necessário para as devidas reflexões? É possível, para o Conselho de 

Educação, desempenhar o papel de articulador e incentivador de propostas pedagógicas 

inovadoras, capazes de propiciar o desenvolvimento e as melhorias tão necessárias na 

qualidade do sistema educacional? Os Conselhos de Educação têm condições de atuar em 

parceria com os governos, de modo a buscar a melhoria do ensino, garantindo o acesso, a 

permanência e o desenvolvimento das crianças e jovens matriculados nos diferentes níveis e 

modalidades do ensino? Os Conselhos de Educação têm constituído espaços democráticos de 

participação? Os conselhos estão em condições de contribuir para uma maior autonomia 

municipal na área do ensino escolar para um avanço das políticas públicas nesta área? 

  Por meio de seus escritos, Gramsci destaca a importância dos Conselhos de Fábrica 

na luta dos trabalhadores contra a exploração do sistema capitalista. Gramsci (1981, p. 31) 

salienta que o objetivo de tais conselhos é “fazer desaparecer justamente qualquer distinção 

entre „poder político‟ e o „poder econômico‟, lutando pela emancipação e autonomia dos 

trabalhadores tomados, na sua unidade, como produtores que se tornam a um só tempo, 

administrados e administradores”. Na perspectiva Gramsciana (1981, p. 35), a vida dos 

trabalhadores está cheia de instituições que devem ser fortalecidas e “se coligarem num 

sistema articulado, que absorva e discipline toda a classe trabalhadora”. Para Gramsci, os 
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Conselhos de Fábrica eram, num primeiro momento, um caminho para se chegar a uma ação 

revolucionária, combinando uma ação educativa para elaboração de uma nova concepção de 

mundo. Gramsci coloca-se a favor destas ações de união dos trabalhadores para lutar a favor 

de outra organização econômica e social possível. 

 Neste mesmo sentido, os Conselhos de Educação são órgãos colegiados da educação. 

Sua função é ser mediador entre a sociedade civil e o poder executivo local. Assim, esse 

colegiado deve qualificar-se teoricamente para assumir suas funções. Esta será uma das 

problemáticas da pesquisa: entender de que forma acontece essa “qualificação”. Essas são 

algumas das inquietações que me proponho, enquanto pesquisadora, a investigar. Os 

conselheiros de educação são eleitos ou nomeados pelas instituições que fazem parte da 

nominata de instituições determinadas e pela legislação federal ou pela legislação municipal. 

Seu mandato é de três anos, segundo o regimento interno do CME de Lages, SC, podendo ser 

reconduzido por mais três anos, conforme interesse da instituição que o conselheiro 

representa. 

  A origem do substantivo Conselho, segundo Houaiss (2001), é do latim Consilium, 

que significa lugar onde se delibera, conselho, assembleia deliberativa. Significa ainda 

organismo público destinado ao assessoramento de alto nível de orientação e, às vezes, de 

deliberação, em vários campos de atuação do governo.  

 No Dicionário do Pensamento Marxista (2001, p. 77-78), entre outras análises, 

conselho tende a identificar uma forma específica de poder da classe operária, ou ainda uma 

forma espontânea de organização que não deveria ser subordinada aos ditames do partido 

revolucionário. Mais adiante, Lênin afirmava que os sovietes ou conselhos eram um novo 

aparelho do Estado que [...] “proporciona uma força armada de trabalhadores e de 

camponeses” e esta força estava ligada embrionariamente ao povo, e estes eram mais 

democráticos que o Estado, impedindo competentemente o avanço da burocracia.  

 É exatamente nesta perspectiva de “lugar onde se delibera”, “que se discute” que vê a 

democracia como possibilidade para debates e consensos que esta pesquisa está sendo 

encaminhada, ou seja, pretende-se identificar quais os espaços estão sendo criados para que 

estas discussões tornem-se mais democráticas e para que a sociedade civil tenha maior 

participação e oportunidade de dizer o que pensa, sem estar subordinada aos interesses da 

classe dominante.  

 Assim, segundo Souza (2007, p. 83), “é requisito de realização do próprio ser humano 

e para seu desenvolvimento social a participação nas definições e decisões da vida social.” 

Neste sentido encontramos uma ação mais efetiva da sociedade na luta por espaços de 
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participação nas decisões de governo pós segunda metade do século XX. Deste modo, a 

promulgação da Constituição de 1988, com capítulo sobre a educação e o “controle” sobre 

suas ações foi uma resposta às exigências da sociedade civil organizada.  Gohn (2003) declara 

que a participação da sociedade organizada ocorre em todos os níveis de pressão por liberdade 

e democracia: nas manifestações de rua, na organização de agrupamentos sociais, nas 

eleições, na organização dos trabalhadores urbanos e rurais, na organização e luta das 

mulheres contra a discriminação e pela conquista de direitos das minorias, do empresariado, 

dos políticos, nas mais variadas formas de manifestações. O processo de abertura, a partir dos 

anos de 1980, abriu espaço para uma variada gama de interesses e lutas por projetos de 

governo, tanto nas áreas sociais como na área política brasileira. Esse processo teve sua 

sustentação na mobilização pelas “Diretas Já”, e na mobilização da sociedade civil organizada 

por inclusão, participação, ampliação e universalização dos direitos no processo constituinte. 

 Ainda em Gohn (2005b, p. 8), “a sociedade como um todo aprendeu a organizar e a 

reivindicar seus direitos de cidadania, a partir da constatação de qualidade de não cidadão que 

são na prática”.  Após a promulgação da CF/88, mais especificamente no início da década de 

90, a educação adquiriu uma visibilidade política nunca vista, basta analisar os discursos de 

nossos políticos, principalmente em campanha eleitoral. Porém, isso não tem representado 

ações concretas, até o momento. Se fizermos uma análise mais acurada, verificaremos que 

estas ações correspondem a períodos de crise econômica. Existe um clima de descrença nos 

políticos, na política e no Estado.  

 Segundo Gohn (2003) a qualidade da participação pode ser mensurada pelo grau de 

informação (ou de desinformação), contidas nas opiniões dos participantes, podendo 

contribuir para o desenvolvimento político dos indivíduos. A autora ainda nos alerta (Gohn, 

2003) para o fato de que, na década de 80 do século XX, “a conjuntura construiu outras 

dimensões para esta categoria, participação, inicialmente o processo se concentrou em 

redemocratizar o Estado priorizando a criação dos conselhos”, com a discussão de que esses 

deveriam ser consultivos, para ouvir a população, ou normativo com poderes de decisão. 

Vejamos o que Gohn (2003, p. 36) tem a nos esclarecer sobre a década de 1990, ou seja, final 

do século XX: 

 

 
[...] os processos de globalização econômica e as reformas políticas neoliberais 

desmantelaram boa parte da capacidade de o Estado controlar, via políticas públicas 

reguladoras, problemas ambientais, assim como problemas socioeconômicos. [...] a 
ampliação da esfera pública, por parte dos setores organizados da sociedade civil em 

luta pela construção de suas identidades, e os efeitos das reformas que configuravam 
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um novo papel para o Estado na sua relação com a sociedade criaram os elementos 

para a constituição de um conceito na sociedade política: o de governança. 

 
 

 

 Nos anos de 1990, surge no Brasil um paradigma na gestão das políticas públicas, 

empreendendo ações coletivas baseadas na participação popular, para que a categoria 

cidadania tivesse respaldo nas ações de governo. Assim, à medida que o capitalismo adquire 

novas facetas, a sociedade passa a lutar não só pela sobrevivência, mas principalmente por 

interesses coletivos de diversas naturezas, sendo que a educação ocupa papel importante na 

agenda de reivindicações, nos movimentos sociais. Segundo Gohn, (2005b, p. 16-17) “a 

cidadania não se constrói por decretos ou intervenções externas. Ela se constrói como 

processo interno no movimento, a cidadania coletiva se constrói no cotidiano do processo de 

identidade político-cultural que as lutas geram”.  

 Neste sentido, segundo Gohn (2007, p. 34) nos anos 90 do século XX desenvolveu-se  

um novo espaço público, um espaço não estatal que são os fóruns, conselhos, redes e 

articulações entre a sociedade civil e poder público para gestão da coisa pública no 

“atendimento das demandas sociais”. A sociedade passa então a ter um papel central nestas 

discussões. O papel dos conselhos e dos fóruns passa a ser um papel propositivo e não apenas 

reivindicativo, ou seja, a sociedade civil passa a ser corresponsável por encontrar caminhos 

para os problemas sociais. Assim assistimos à desresponsabilização por parte do Estado. 

Deste modo, novas pautas são introduzidas nas reivindicações da sociedade civil, como as 

questões de gênero, etnia, idade. 

 Segundo Schlesener (2006, p. 177), com o crescimento da economia e das 

possibilidades de acesso à informação, “o processo de globalização revela a diversidade e as 

especificidades que caracterizam as regiões e os povos”, a multiplicidade cultural e 

disparidade do acesso aos bens produzidos. Essa conjuntura internacional, ainda em 

construção, nas palavras de Schlesener se “desconhecem os resultados”, dá uma nova 

dimensão ao Estado e de seus compromissos para com a sociedade, colocando novos desafios 

políticos e novas expectativas no âmbito da educação. Vejamos em Schlesener (2006, p. 179): 

 

 O Estado compõem-se da sociedade política, que detém os mecanismos de repressão 

e controle, mecanismos que se concretizam na estrutura burocrática e legislativa, e 
da sociedade civil, constituídas de espaços privilegiados de formação de um modo 

de pensar homogêneo, fundamento para formação de consenso e a difusão da 

concepção de mundo das classes dominantes entre todas as camadas da população. 
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 Tanto a sociedade civil como a sociedade política não podem ser vistas separadas uma 

da outra, visto que ambas atuam para o exercício de poder, ora por meio do consenso ora 

através da coerção. O Estado exerce a dominação e a direção da sociedade exerce-o através da 

criação de leis econômicas, do controle do funcionamento das instituições públicas e através 

da mídia, formando a opinião pública. A compreensão de todo esse processo permite vermos 

a importância do desenvolvimento de uma consciência crítica dos indivíduos, gerada pelo 

conhecimento concreto das relações de poder. Assim para Schlesener (2006, p. 180) “A 

educação envolve todo o conhecimento produzido historicamente, porque a história constitui-

se como um processo contraditório de construção das sociedades, em que o passado é um 

elemento essencial na construção das relações sociais do presente”.  

 Para Gohn (2003, p. 55-57), “o termo participação tornou-se jargão popular, tanto nos 

discursos de direita como nos de esquerda era referência obrigatória nos projetos ou política 

governamental”. Assim, a participação perdeu sua força como categoria explicativa nos 

processos sociopolíticos que estavam acontecendo na sociedade civil. Neste sentido, a 

“categoria central deixa de ser a comunidade ou o povo a passa ser a sociedade”.  

  Do ponto de vista da metodologia desta pesquisa, utilizaremos a pesquisa 

bibliográfica, documental e pesquisa de campo, numa abordagem qualitativa. Confrontando e 

articulando a teoria na prática e vice versa, em uma relação de engendramento e contradições 

expostas, dando movimento ao problema de pesquisa apresentado. Como resgate histórico 

dentro da proposta dialética gramsciana, será realizado por meio de entrevistas e aplicação de 

questionários com os atuais membros do Conselho de Educação e com os gestores escolares, 

para conhecermos o perfil dos conselheiros bem como seus limites e possibilidades. A 

pesquisa com os gestores escolares faz-se no sentido de percebermos seu (re) conhecimento 

em relação ao CME,e de que forma eles sentem os reflexos das ações do CME no “chão da 

escola”. Nossa análise também tem o intuito de reconhecer, nos conselheiros e nos gestores 

escolares, uma filosofia da práxis, uma unidade da teoria e da prática. Neste caso, uma teoria 

que complemente a prática. 

 Nossa tese é de que o coletivo dos gestores escolares e dos conselheiros podem se 

cindir em um grupo de “intelectuais orgânicos”, formando, nas palavras de Gramsci (1966, p. 

21), “autoconsciência crítica”, [...] “histórica e politicamente a criação de uma elite de 

intelectuais”. O autor argumenta que esse processo não é simples, pois está encharcado de 

contradições, de avanços e recuos. Em nossa análise, é possível, na teoria e na prática, essa 

transformação. Antes de tudo, é necessária uma autoconsciência de seu papel e contribuição 
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na e para a educação de uma nova sociedade de novos cidadãos, não apenas preparados para o 

“mundo de trabalho”, mas cidadãos conscientes de seu papel de protagonistas de suas vidas.  

 A dialética em Gramsci consiste em o sujeito esforçar-se para compreender e conhecer 

melhor a realidade para assim poder transformá-la de acordo com o projeto mais consequente. 

Esta será a postura que adotaremos na pesquisa: estudar o objeto inserido em uma realidade 

que é histórica, social e econômica. Optou-se pela abordagem teórico-metodológica 

gramsciana, a qual possibilita a compreensão dos fenômenos em sua historicidade, totalidade, 

movimento e contradição, elementos fundante do método dialético, procurando descortinar os 

fatos para além das aparências.  

 A pesquisa alicerçada nesta concepção sugere uma aproximação crítica dos fatos, que 

analisará a realidade encontrada. O processo dialético de conhecimento da realidade implica 

que o conhecimento altere e transforme a realidade anterior, entendendo que a realidade não é 

formal, mas contraditória. Neste sentido, queremos entender como se dá a relação entre CME, 

Secretaria de Educação e gestores escolares, que concepção estes têm de sociedade, de 

educação, e a serviço de quem está esta concepção. 

 Minayo (1999, p. 22) destaca que “a entrevista não é uma simples coleta de dados, 

mas uma situação de interação entre o entrevistado e o entrevistador, podendo inclusive afetar 

as informações”. Portanto, o entrevistado e o entrevistador têm, necessariamente, de ter uma 

postura de comprometimento durante o processo de construção e execução da pesquisa.  

 

 

  
Do ponto de vista histórico, [...] a pesquisa social vem carregada de ênfases e 

interesses mais amplos do que seu campo específico. Alguns autores como Schrader 

nos advertem que essa atividade intelectual no mundo moderno tem origem nos 

grupos contestadores das desigualdades da sociedade industrial. [...] A conclusão 
inicial é a que a pesquisa enquanto atividade intelectual sofre as limitações e 

contradições mais amplas do campo científico, dos interesses específicos das 

sociedades e das „questões consagradas‟ de cada época histórica. A proliferação de 

centros de pesquisa sociais tanto nos países industrializados como nos 

subdesenvolvidos tem a ver com interesse do poder público de conhecer, regular e 

controlar a sociedade civil, enquanto aparato de construção de consenso social, faz 

as suas mediações e também expressa sua autoria e resistência. (MINAYO, 1999, p. 

24-25). 

 
 
 

 Como procedimento da investigação, faremos um resgate histórico
4
 do Conselho 

Municipal de Educação e de seus conselheiros, através de levantamento documental do 

                                                             
4
  Nosella (1992, p. 6) quando analisa o método historicista argumenta que, em Gramsci o método não garante a 

“neutralidade científica”, que, aliás, é uma pura fantasia, segundo ele, leva-se o leitor ao local, ao momento e as 
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objeto, estudo bibliográfico, estudo histórico e pesquisa da memória histórica. Também 

utilizaremos entrevistas com sujeitos atuais, abordagem oral e escrita do tema, como parte do 

confronto dos dados. A análise documental será realizada a partir de documentos, da 

legislação de criação do Conselho, criação do Sistema Municipal de Educação, Constituição 

Federal, análises, pareceres e processos que passaram pelo Conselho nesta primeira década do 

século XXI. Na análise dos dados coletados, utilizaremos a metodologia de análise de 

conteúdo proposta por Laurence Bardin (1977).  

 Os procedimentos da pesquisa envolverão: revisão de literatura, análise documental, 

pesquisa de campo e aplicação de questionário. A pesquisa bibliográfica proporcionará uma 

compreensão do histórico da educação das políticas públicas de atendimento a Educação 

Básica pelo governo local. O presente estudo caracteriza-se como sendo de natureza 

qualitativa, procurando, dentro do recorte delimitado, trazer maior compreensão da ampla 

problemática que cerca a pesquisa, qual seja, o CME e a questão do avanço do processo de 

democratização da educação, o protagonismo do CME nas proposições de políticas públicas, 

bem como perceber os reflexos das ações do conselho no ensino escolar municipal. O recorte 

histórico será a primeira década do século XXI, mais especificamente do ano de 2001 a 2010.  

 No capitulo 1 – trabalharemos a metodologia da pesquisa embasada na metodologia 

Gramsciana, ou seja, utilizaremos o método de análise e de ação crítica, imprimindo um 

caráter qualitativo à investigação. Gramsci recorre à história sempre que é necessário 

esclarecer melhor seu objeto de estudo, assim nós também recorreremos à história para 

entender os fatos e acontecimentos passados e sua relação com o momento presente. O 

objetivo deste capítulo será estudar e compreender melhor a metodologia de investigação 

segundo Gramsci. 

 No capítulo 2 - Sobre a pesquisa, faremos um resgate histórico situando o leitor na 

gênese dos conselhos de educação, ou seja, desde o surgimento dos conselhos, sua 

problemática, sua contextualização e caracterização. Num segundo momento, analisaremos a 

gênese dos conselhos: problematização, limites e possibilidades. A seguir trabalharemos a 

categoria “participação” e “diálogo” como processo de conscientização e emancipação das 

ações dos conselhos. Também trabalharemos o senso comum como possibilidade de uma ação 

emancipadora. Por último analisaremos, a representação e o modo de participação nos 

conselhos. Com o objetivo de entender as relações que se dão nos conselhos e relacioná-las a 

                                                                                                                                                                                              
expressões exatas da discussão, mas o enfoque, o destaque, o comentário, a interpretação conferem à 

subjetividade criativa, da preocupação, da sensibilidade e do estilo pessoal. 
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vida cotidiana dos membros do CME, analisando se há ou não participação e diálogo e se 

estes trazem como resposta ou resultado um processo de conscientização e emancipação das 

ações do conselho e se essas ações chegam ou são sentidas no “chão da escola”. 

 No capítulo 3 – Os CME como órgão de acompanhamento e controle da sociedade 

civil, reconhecendo as funções do CME e seu âmbito de atuação; faremos um resgate 

histórico dos conselhos da educação, analisando a criação dos mesmos em nível Nacional, 

Estadual e local.  A opção por esta revisão servirá para identificar e compreender a dinâmica 

ao longo do tempo, principalmente no período em que tem início os movimentos de 

participação democrática na gestão educacional brasileira. Também com o objetivo de 

identificar os principais entraves da participação efetiva dos membros do Conselho de 

Educação, além conhecer e reconhecer a história de criação dos conselhos como mecanismo 

de controle social. 

 Na sequência pretendemos trabalhar no sentido de localizar a pesquisa destacando 

alguns veios que marcam sua geografia e sua história política, econômica e cultural. Minha 

intenção é estabelecer como pano de fundo para discutir uma realidade construída 

historicamente, tendo como base as relações sociais que se estabeleceram ao longo da história 

desta região, ou seja, relações de dominação e submissão entre as classes. Faremos um resgate 

histórico das ações do CME de Lages, SC, bem como quais foram efetivamente as ações do 

CME na instituição do Sistema Municipal de Educação de Lages. Este capítulo terá um 

caráter propositivo, sugerindo, junto ao Poder Executivo, ações de valorização dos 

conselheiros e de visibilidade e publicidade do CME junto à comunidade externa, bem como 

de propor ao coletivo do CME uma tomada de posição crítica em relação a sua participação, 

além de uma postura de construção, do processo histórico real de formação individual com 

vistas à construção de um coletivo ativo, dinâmico e comprometido. 

  Dando continuidade a pesquisa, faremos a coleta de dados aplicando questionários a 

todos os atuais membros do Conselho Municipal de Educação. Também faremos uma 

pesquisa em forma de questionário com os gestores das Unidades Escolares para detectar os 

reflexos das ações do CME no “chão da escola”. Para esta coleta, selecionaremos as escolas 

com mais de quatrocentos alunos. Entendemos ser uma amostra de qualidade e 

quantitativamente representativa da realidade. Das 32 EMEBs no Sistema Municipal de 

Ensino, portanto, farão parte de nossa amostra 10 UEs.  

 Na sequência, apresentaremos as considerações finais, tendo o Conselho Municipal de 

Educação como uma alternativa na melhoria da qualidade do ensino escolar municipal. 
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 Como resultados esperados da pesquisa, pretendemos provocar uma reflexão por parte 

dos conselheiros de suas ações no CME, além de contribuir de forma significativa nas futuras 

proposições dos conselheiros, de modo que possam avaliar criticamente a qualidade de sua 

participação. Pretende-se também identificar os principais entraves da participação efetiva de 

todos os membros do Conselho e trazer à reflexão qual a essência dos conselhos de educação; 

propor a criação de mecanismos de valorização do Conselho e de seus membros, como 

possível protagonista na melhoria da qualidade de ensino na cidade de Lages. A presente 

pesquisa tem a intenção de apresentar um estudo sobre o papel do Conselho Municipal de 

Educação de Lages, na construção de uma educação de qualidade, emancipadora, transparente 

e comprometida; trazendo para discussão a participação da sociedade civil nos mecanismos de 

controle social5 e provocador de mudanças nas políticas públicas educacionais, sendo esses 

alguns dos interlocutores das expectativas da sociedade.  

 Por se tratar de um fenômeno recente, pouco se conhece sobre os limites e 

possibilidades da atuação dos conselhos municipais de educação. No entanto esses colegiados 

podem ou não estar se tornando espaços de ampliação da participação democrática na gestão 

das políticas públicas, em particular, as políticas educacionais, como mecanismo de 

resistência à fragilização que os espaços públicos têm sofrido com os avanços neoliberais. 

 Nossa proposta é no sentido de dar movimento à ação dos conselhos. Por isso, a 

efetivação da educação de qualidade, em todos os níveis e modalidades de ensino, supõe a 

necessária vinculação a um pensamento que eleja a história como construção de todos. Assim, 

os conselhos tornam-se espaços importantes da sociedade civil para que através da 

participação, interfiram diretamente nas políticas públicas, já que o CME tem o poder de 

deliberar sobre assuntos relacionados à educação. 

 Neste sentido, participação é luta por melhores condições de vida e pelos benefícios da 

humanidade. Segundo Gohn (2003, p. 16), “há um sentimento de identidade e concordância 

com certa ordem social que cria algo superior chamado „bem comum‟”. Este bem comum 

está, portanto, fora dos indivíduos, além de interesses meramente pessoais. A nosso ver é isso 

o que acontece (ou deveria acontecer) com os colegiados dos CME.  

Segundo Gohn (2003, p. 16-17), a soberania popular é o princípio regulador da forma 

democrática. A participação é um fenômeno que se desenvolve “tanto na sociedade civil, 

quanto no plano institucional, ou seja, nas instituições políticas”. A participação articula-se 

                                                             
5
 Constituem os mecanismos de controle social os conselhos, ONGs, organizações da sociedade civil, imprensa, 

tribunais de contas, universidades, sindicatos, partidos políticos, conferências e muitos outros que cumprem a 

função primeira de prestador de serviços à sociedade. (da autora).  
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com o tema de cidadania. Participar é visto como criar uma cultura de dividir as 

responsabilidades na construção coletiva. 

 Essa significação só pode ser apreendida, segundo Vásques (2007, p. 33), “por uma 

consciência que capte o conteúdo da práxis em sua totalidade como práxis histórica e social”. 

Neste sentido, entendemos a práxis como uma relação consciente entre teoria e prática. Para 

Ribeiro (2001, p. 7), “sem o domínio crítico da categoria práxis, a compreensão da prática 

humana geral ficaria apenas restrita à sua dimensão prático-utilitária”. Assim, é imperioso que 

a educação se transforme numa prática libertadora. A educação escolar tem de estar em 

sintonia, próxima da realidade. Uma educação enfim que interesse a jovens e crianças, que 

eleve culturalmente e, em consequência, socialmente, a classe trabalhadora. É essa finalidade, 

no nosso entendimento, de uma educação que constrói e que se constitui na construção de um 

ser humano cada vez mais humano. O homem, não apenas como um ser de necessidades, mas 

um ser inventivo, criativo de suas próprias necessidades, enfim seres com capacidade teórico-

prática, produzindo conhecimento científico com finalidades de produzir conhecimento 

filosófico. Em uma palavra, seres práticos dotados de consciência. É esta ideia de práxis 

revolucionária, de práxis libertadora que trazemos para a pesquisa. Em nosso entendimento só 

conseguiremos uma educação significativa e com significado se o coletivo das escolas estiver 

imbuído em uma ação/reflexão/ação. 

 A formação da consciência política que nos leve a reconhecer a existência de 

problemas teóricos emanados do trabalho significa buscar instrumentos (teóricos ou 

empíricos) que auxiliem na compreensão desses problemas. No entanto, todo esse contexto é 

inerente à compreensão filosófica do significado do conhecimento humano e de seu efeito na 

criação de um mundo educacional melhor possível. 
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1. CAMINHO METODOLÓGICO 

 

 

Será necessário que a vida geral seja mais estimulante, isto é, que o ambiente o permita e o promova.  

Trata-se, portanto, da relação indíviduo-ambiente,  

ativismo-promoção, espontaneidade-organização: a organicidade do pensamento 

 e a organização da cultura são dois aspectos, subjetivo e objetivo  

da mesma exigência. [...] Gramsci não se detém em uma discussão abstrata, mas [...] 

 um convite à ação. Comecem aos poucos: nada é mais eficaz, 

 pedagogicamente, que o exemplo. E poder-se-a então generalizar a  

necessidade, [...] do estímulo ao progresso intelectual pelo qual  

o homem será educado a não ser mais o homem de uma única atividade,  

porém um homem completo. 

(MANACORDA, 1990, p. 30). 
 

 

 

 Para a pesquisa, buscamos construir um caminho metodológico a partir de um 

instrumental claro e coerente, desta forma pretendemos que a investigação traga contribuições 

importantes para o CME, bem como para o ensino escolar do município de Lages. Essas 

contribuições podem ser no sentido de maior acumulo de conhecimento6 ou da descoberta de 

caminhos e/ou alternativas de outra compreensão da realidade. Assim, pretendemos oferecer 

subsídios para o planejamento do CME. 

 Magalhães (2005, p. 231) nos traz uma interessante definição, que apresentamos neste 

trabalho, cuja pretensão não é  esgotar o assunto, mas trazê-lo para reflexão. 

 

 
A metodologia da pesquisa é, portanto, mais do que apenas um refinamento daquilo 

que o senso comum já oferece para se investigar o mundo. [...] A metodologia acaba 
sendo uma ciência em si, como aquelas que ela própria estuda, mas é oportuno 

lembrar mais uma vez que o estudo da metodologia como parte da pesquisa da 

verdade mostra a quão mais frutífera e interessante é a história da ciência que 

problematiza histórica e filosoficamente suas teorias e métodos. Justifica-se assim o 

que afirmamos antes, de que o estudo da metodologia pode ser de fato uma chave 

para a apreensão de como funciona o conhecimento. 

 

 

 

  Trazemos também para análise o posicionamento de Streck (2005, p. 14), que nos faz 

refletir. Segundo o autor a metodologia deve apontar soluções e/ou alternativas adequadas à 

resolução de nossos problemas. Para o autor, “pesquisar é ler e pronunciar o mundo”. 

 O autor faz um levantamento de alguns passos para o caminho metodológico:  

                                                             
6
 Utilizaremos o termo conhecimento não no sentido de informação, mas no sentido de processo que nos leva a 

compreensão para adquirir domínio sobre uma parcela do universo. Ou seja, um ato que leve o sujeito a 

conhecer. (MAGALHÃES, 2005, p. 14-15) 
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 1. Investigação e formação estão inseridas na construção do conhecimento. 

 2. Pesquisar exige um compromisso ético e político por parte do pesquisador, portanto 

a pesquisa participa da dialética da denuncia e do anuncio de algo.  

 3. A pesquisa é interação de sujeitos. 

 4. Pesquisa é uma ação essencialmente pública, para constituição do que é público. 

 5. O método é parte do movimento de pesquisa.  

 Neste contexto, é importante destacar que, para Streck (2005, p. 28). 

 

 
[...] a produção do conhecimento não é privilégio da pesquisa institucionalizada e 

como os pesquisadores estão desafiados a repensarem o seu lugar nesta teia em que 

se dá o conhecer. Dentre as questões que poderiam merecer atenção na prática e 

aprofundamento teórico, destaco duas que parecem mais urgentes. Primeiro há que 

ter preocupação para que o movimento não acabe em ativismo e no esvaziamento 

teórico. Basta lembrar como a recente busca de refundamentação da Educação 

Popular foi (também) causada pelo ativismo. Na ânsia de salvar o mundo, acabou-se 

por não mais compreender o próprio mundo. Um segundo desafio é encontrar ou 

criar lugares de encontro: de acadêmicos de áreas diferentes, de sujeitos que falam 

de lugares sociais e culturais distintos. 

 
 

 

 O autor chama a atenção para que a pesquisa seja ou se torne efetivamente esse elo de 

negociação em que cada um diz sua palavra ou, nas palavras de Streck, aprende a “pronunciar 

o mundo”.  

 Segundo Demo (1987, p. 19-23) a metodologia é um instrumento, um caminho para 

atingirmos uma finalidade. O autor reafirma que “não devemos nos preocupar mais com a 

metodologia, ou seja, com os procedimentos do que com a finalidade de se fazer ciência”. E 

para fazer ciências é necessário antes de tudo tratar a realidade teórica e praticamente. O mais 

importante é chegarmos a onde nos propomos, que é fazer ciência, isto é, pesquisar. 

“Pesquisar desta forma é a atividade científica pela qual descobrimos a realidade”.  

  Demo (2001, p. 34-35) levanta a discussão sobre a pesquisa dialética, metodologia 

que nos propomos a utilizar neste estudo. 

 

 

Pesquisa se define aqui, sobretudo pela capacidade de questionamento, que não 

admite resultados definitivos, estabelecendo a provisoriedade metódica como fonte 

principal da renovação científica. [...] A vantagem de posturas dialéticas está 

precisamente em colocar o questionamento não apenas no método, mas igualmente 

na própria realidade como tal, por ser histórica e prática. Não somente o método é 

dialético, sobretudo a realidade é dialética na substancia. Por isso nela mesma se 

elabora o contrário, que leva a superação histórica. 
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 A pesquisa deve ser vista como um processo social, com diálogo entre sujeitos que se 

encontram ou fazem discussões acadêmicas. Segundo Demo (2001, p. 37- 39), “somente 

pessoas emancipadas podem dialogar”, porque terão com que contribuir; portanto “deixará de 

ser um monologo para se tornar verdadeiramente um diálogo”. Pesquisa, neste sentido, passa 

a ser, “método e comunicação”. Quem pesquisa tem sempre muito a dizer. 

 

 

1.1 REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS E EPISTEMOLÓGICAS DA PESQUISA 

 

 Assim, para o estudo do CME, será utilizada uma abordagem qualitativa de pesquisa 

em educação, a qual também será completada com dados quantitativos que surgirem durante o 

seu desenvolvimento. Os sujeitos da pesquisa serão todos os conselheiros membros do CME, 

tanto os efetivos como os suplentes, já que pelo regulamento do CME, todos podem e devem 

participar das reuniões e discussões. Ainda pretendemos entrevistar os gestores das escolas 

municipais com mais de quatrocentos alunos, no intuito de perceber e analisar as 

contribuições do CME e seus reflexos no ensino escolar do município de Lages. 

 Para atingirmos os objetivos propostos, serão utilizados os seguintes procedimentos: 

análise documental, realizada em leis e regulamentos, normas, pareceres, jornais, relatórios, 

panfletos informativos, e pesquisa bibliográfica em livros, cursos a distancia para 

conselheiros, estatísticas, enfim, todos os documentos encontrados que versem sobre o 

assunto. Entendendo que os documentos constituem uma poderosa fonte da qual podemos 

retirar evidencias que fundamentem afirmações e/ou declarações do pesquisador, deve-se 

considerar também os determinados contextos em que surgem essas informações. Buscamos 

nesta abordagem conhecer e analisar as contribuições culturais e científicas do CME no 

passado. Questionários com perguntas abertas e fechadas aplicadas com os conselheiros do 

CME e com os gestores das UEs, já mencionados anteriormente. 

 Visto que a investigação científica é um ato de construção em que nos envolvemos 

buscando uma série de respostas a nossas inquietações, compreender a relação sujeito-objeto é 

tentar compreender como o ser humano se relaciona com o mundo, ou seja, como o homem 

entende esta realidade que é econômica, social e política. Em Gramsci a filosofia da práxis 

requer uma síntese filosófica que esteja inserida em um contexto e em suas contradições. 

 Na metodologia utilizada, visando à garantia do sigilo dos sujeitos entrevistados, não 

constaram dados que permitam a identificação dos mesmos. A partir dos dados provenientes 

dos questionários e da pesquisa bibliográfica faremos a análise dos resultados. A coleta de 
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dados se dará com todos os conselheiros do CME e com os gestores escolares nas Unidades 

Escolares com mais de quatrocentos alunos. Na análise dos resultados será utilizada a análise 

de conteúdo via Bardin (1977, p. 42-43), a qual nos esclarece o que se designa sob o termo de 

análise de conteúdo: 

 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/ recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

[...] a análise de conteúdo trabalha a palavra, a prática da língua realizada por 

emissoras identificáveis. 

 

 
  

 A metodologia da pesquisa faz parte da epistemologia porque permite uma análise 

crítica da realidade dos processos de conhecimento e de seus procedimentos. Não há, 

portanto, um método infalível, mas há vários caminhos que podemos trilhar para se chegar ao 

conhecimento da realidade. Segundo Magalhães (2005, p. 232), “se a metodologia for 

encarada apenas como uma técnica tende a se tornar automatizada e estéril, pois não fará parte 

da busca do conhecimento, perdendo sua dimensão epistemológica”. 

 Segundo Michelotto (2010, p. 118-119), “a obra de Gramsci é um referencial 

exemplar do caminho analítico a ser trilhado por quem deseja ratificar a crítica em suas 

investigações”. O método de análise e de ação é constante na obra gramsciana, imprimindo 

um caráter qualitativo as investigações. Neste caso, exige que a “análise de um objeto de 

estudo seja feita sempre em sua totalidade”, o que significa estudar este objeto em seu 

contexto histórico, social e político, “inserido em um movimento que o torna determinante e 

também determinado”. Sob a perspectiva Marxista, a compreensão da realidade deve ser vista 

como a síntese de múltiplas determinações, ou seja, faz-se necessária à compreensão crítica da 

realidade que se está inserido. Nesta pesquisa, portanto, faremos uma análise crítica da 

realidade em que se insere o CME, e de suas proposições que darão conta de fazer uma 

análise crítica da realidade educacional do município de Lages. A filosofia da práxis é a teoria 

que analisa as contradições, porquanto o autor relaciona a categoria analisada com a situação 

concreta. Assim, para Gramsci (1966, p. 34), a história se constitui como um grande eixo de 

análise: 

Muitas pesquisas e estudos sobre a significação histórica das diversas filosofias são 

absolutamente estéreis e cerebrinos, já que não se leva em conta o fato que muitos 

sistemas filosóficos são expressões puramente individuais (ou quase), e que a parte 

que neles pode ser chamada de histórica é frequentemente mínima e negada por um 



34 

 

complexo de abstrações de origem puramente racional e abstrata. É possível dizer 

que o valor histórico de uma filosofia pode ser „calculado‟ a partir da eficácia 

„prática‟ que ela conquistou (e „prática‟ deve ser entendida em sentido lato). Se for 
verdade que toda filosofia é a expressão de uma sociedade, ela deveria reagir sobre a 

sociedade, determinar certos efeitos positivos e negativos. À medida que ela reage é 

justamente a medida de sua importância histórica, de não ser ela „elucubração‟ 

individual, mas „fato histórico‟. 

 

 

 

  De fato ao fazermos uma análise das palavras do autor, vamos percebendo sua 

metodologia dialética, de análise dos fatos da realidade cotidiana, imprimindo um caráter 

qualitativo à investigação. 

 
   

Afirmar que se quer trabalhar sobre a quantidade, que se quer desenvolver o aspecto 

„corpóreo‟ do real, não significa que se pretenda esquecer a „qualidade‟, mas, ao 

contrário, que se deseja colocar o problema quantitativo da maneira mais concreta e 
realista, isto é, deseja-se desenvolver a qualidade pelo único modo no qual tal 

desenvolvimento é controlável e mensurável. (GRAMSCI, 1978b, p. 50). 

 

 

 

 Esta concepção de qualidade, em Gramsci tem caráter crítico e transformador e exige 

um estudo em sua totalidade, ou seja, vê-lo histórica, social e politicamente inseridos numa 

realidade que determina e que também é determinante. Os homens produzem e reproduzem 

suas condições materiais da existência, portanto, sua situação real e concreta. A filosofia da 

práxis é precisamente a teoria das contradições; neste sentido, é o modo de pensarmos e 

compreendermos nossa realidade como contraditórias e em permanente transformação. 

 

 

“Se se coloca o problema de identificar teoria e prática, coloca o problema de 

identificar teoria e prática uma teoria, a qual, coincidindo e identificando-se com os 

elementos decisivos da própria prática, acelere o processo histórico em ato, tornando 

a prática mais homogênea, coerente, eficiente em todos os seus elementos, isto é, 

elevando-a a máxima potência, ou então, dada certa posição teórica, no sentido de 

organizar o elemento prático indispensável para que esta teoria seja colocada em 
ação. A identificação de teoria e prática é um ato crítico, pelo qual se demonstra que 

a prática é racional e necessária ou que a teoria é realista e racional”. (GRAMSCI, 

1978a, p.51). 

 

 

 

 A práxis significativa é a práxis transformadora, quer seja pela atividade produtiva 

quer pela atividade política. A práxis teórica é aquela que possibilita a crítica e, 

consequentemente, projetos transformadores. Marx explorou intensamente a questão da práxis 

política dos movimentos. Nas palavras de Michelotto (2010, p. 120), Gramsci é um autor que 

“busca incessantemente a transformação da sociedade capitalista”. Sua análise com situações 
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da vida cotidiana tem um cunho transformador demonstrando que a contribuição trazida pelo 

autor em “sua metodologia se configura como práxis”.  

 Para Michelotto (2010, p. 122), a obra de Gramsci sempre se remete à história quando 

há necessidade de esclarecimentos do objeto de estudo. Num processo contínuo de reflexão e 

compreensão da realidade, esse retorno à história dá-se não como um fim em si mesmo, mas 

como possibilidade de intervenção crítica sobre esta mesma realidade. A metodologia 

Gramsciana, portanto, tem caráter historicista. Neste aspecto a direção de nossa pesquisa será 

também de caráter historicista, já que retornaremos a história sempre que houver necessidade 

de esclarecimento de fatos, ou de acontecimentos do presente. Pressupondo que as ideologias 

são produzidas e reproduzidas de maneira inconsciente pelos sujeitos sociais, aludimos a 

Magalhães (2005, p. 89) para reforçar a tese. 

 

 

O desafio que se coloca é, portanto, o de tornar as pessoas conscientes de suas 

ideologias, o que pode resultar do próprio exercício da crítica, cada vez mais parte 

da atividade que se denomina ciência. É neste sentido que Marx falava contra a 

„reificação‟ [ou „coisificação‟, do latim res, „coisa‟] a que estão sujeitos os homens 

quando manipulados como coisas e não como sujeitos pensantes, transformando-se 
em verdadeiros joguetes políticos ou econômicos. Exige-se, para a superação dessa 

falta de autonomia, a conscientização, o esclarecimento consciente de quais as 

ideologias estão em jogo, por meio de análise dos discursos que se apresentam [ou 

se omitem] a respeito de algo. 

 

 

 

 Temos, portanto, que a procura da verdade uma característica diferente da procura pela 

vitória. Não queremos uma recaída no cientificismo ingênuo, mas uma integração do 

conhecimento com outras atividades sociais, para extrair o máximo possível de proveito para 

o ser humano. Para Magalhães (2005, p. 101) “Não haverá humanismo sem conhecimento, 

sem ciência e sem artes”. A ligação da ciência com a política passa necessariamente pela 

ética, considerando sempre as questões sociais e históricas. Sabendo utilizar as informações 

com rigor moral e respeito às fontes, o reconhecimento de que o processo do conhecer passa 

por transformações leva à lógica, já que a realidade é um processo de contínuas 

transformações. 

 Segundo Kosik (1976, p. 41-43), “do ponto de vista da totalidade, compreende-se a 

dialética da lei da casualidade dos fenômenos, da essência interna e dos aspectos fenomênicos 

da realidade, das partes, do produto e da produção”. Esta relação da parte com o todo a partir 

do século XX, começou a sofrer modificações, havendo um desligamento, um distanciamento 

da totalidade como princípio metodológico.  
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Na realidade, totalidade não significa todos os fatos. Totalidade significa: realidade 

como um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qualquer (classes 

de fatos, conjunto de fatos) pode vir a ser racionalmente compreendido. Acumular 
todos os fatos (reunidos em um conjunto) não constitui, ainda, a totalidade. [...] A 

dialética da totalidade concreta não é um método que pretenda ingenuamente 

conhecer todos os aspectos da realidade, [...] A totalidade concreta não é um método 

para captar e exaurir todos os aspectos, caracteres, propriedades, relações e 

processos da realidade; é a teoria da realidade como totalidade concreta. (KOSIK, 

1976, p. 44. Grifos do autor).  

 

 

 

  Kosik (1976, p. 49) argumenta que cada fenômeno social é um fato histórico ao passo 

que os fatos isolados são meras abstrações: 

 

 

Princípio metodológico da investigação dialética da realidade social é o ponto de 

vista da totalidade concreta, que antes de tudo significa que cada fenômeno pode ser 
compreendido como momento do todo. Um fenômeno social é um fato histórico na 

medida em que é examinado como momento de um determinado todo, desempenha, 

portanto uma função dupla, a única capaz de fazer efetivamente um fato histórico: 

de um lado, definir a si mesmo, e de outro, definir o todo; ser ao mesmo tempo 

produtor e produto; ser revelador e ao mesmo tempo determinado; ser revelador e ao 

mesmo tempo decifrar a si mesmo; conquistar o próprio significado autêntico e ao 

mesmo tempo conferir um sentido a algo mais. 

 

 

 

  “Esta compreensão dialética da totalidade” significa que as partes estão no todo e que 

o todo também se apresenta nas partes, portanto o “todo se cria a si mesmo na interação com 

as partes” (grifos do autor). É dialética, assim, a transição da mudança quantitativa para a 

qualitativa, a unidade e a luta dos contrários, e ideia de conhecimento como processo e 

contínua superação (Kosik, 1976, p. 44). 

 Segundo argumenta o autor, “o mundo se estraçalhou, deixou de ser totalidade, 

transformou-se num caos; e sua reordenação é tarefa do sujeito”. Este sujeito é sempre um ser 

que conhece o mundo. “Para o materialismo a realidade social pode ser conhecida na sua 

concreticidade”. Neste sentido o homem deve conhecer e reconhecer-se na importância desse 

sujeito histórico.  

 Para alcançarmos esta realidade social, temos de entender que todo o fato deve ser 

estudado e analisado, em seu contexto e no todo. E é nesta perspectiva de contexto e do todo 

que faremos nossa pesquisa, questionando os fatos e descobrindo o conteúdo e significado 

objetivo da realidade, em um processo indivisível. 
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  Um conhecimento do caráter histórico do CME, no qual se manifesta o modo 

dialético do individuo e do grupo; enfim, o conhecimento do conteúdo objetivo e do 

significado do objeto e do lugar histórico em que está inserido.  

 A partir do confronto do material empírico com o referencial teórico de estudo, 

faremos a análise dos dados. Sentimos que na base das tendências educacionais encontra-se, 

finalmente, uma preocupação com os problemas do ensino, a nosso ver, aí se situa a raiz dos 

problemas que, com certeza, tem reflexo na educação brasileira, como um todo. Levando-se 

em consideração que a subjetividade do pesquisador está presente, nossa abordagem será 

qualitativa e quantitativa, evitando desta forma uma postura reducionista ou ideológica diante 

dos métodos a serem utilizados para análise dos dados. 

  Neste trabalho, procuraremos manter um rigor ético e teórico. Para fundamentar nossa 

postura, alicerçamo-nos nas palavras de Lüdke e André (1986, p. 17):  

 

 

Desde os contatos iniciais com os participantes, o observador deve se preocupar em 

se fazer aceito, decidindo quão envolvido estará nas atividades e procurando não ser 

identificado com nenhum grupo particular. Esses cuidados são fundamentais para 

que ele consiga obter as informações desejadas. Além dessas qualidades pessoais e 

das decisões que deve tomar quanto à forma e à situação de coleta de dados, o 

observador se defronta com uma difícil tarefa, que é a de selecionar e reduzir a 

realidade sistematicamente. Essa tarefa exigirá certamente que ele possua um 

arcabouço teórico a partir do qual seja capaz de reduzir o fenômeno em seus 
aspectos mais relevantes e que conheça as várias possibilidades metodológicas para 

abordar a realidade a fim de melhor compreendê-la e interpretá-la. 

 

 

 

 A postura diante das entrevistas, enquanto pesquisadora será de profissionalismo, 

responsabilidade, confiança, ética, comprometimento e envolvimento com as entrevistas, 

demonstrando sensibilidade ao tratar os entrevistados, sendo capaz de guardar informações 

confidenciais. Segundo Vázquez (2007, p. 57) argumenta que: 

 

 

Hoje mais do que nunca, os homens precisam esclarecer teoricamente sua prática 

social e regular conscientemente suas ações como sujeitos da história. E para que 

estas ações se revistam de um caráter criador, necessitam também, de uma elevada 

consciência das possibilidades objetivas e subjetivas do homem como ser prático, ou 

seja, uma verdadeira consciência da práxis. 

 

 

 

 Neste sentido, a fundamentação da pesquisa, dentro da postura dialética que 

adotaremos, da pesquisa será alicerçado, como citado anteriormente, nas teorias de Antonio 
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Gramsci, cujo  referencial sustentará teoricamente nossas hipóteses. Segundo Gramsci (1966, 

p. 51), “A identificação de teoria e prática é um ato crítico, pelo qual se demonstra que a 

prática é racional e necessária ou que a teoria é realista e racional”. Deste modo, entendemos 

que a pesquisa nos possibilitará fazer uma análise contextual da realidade encontrada, através 

da entrevista e questionários.  A dialética marca seu caráter definitivo de totalidade, 

movimento e contradição; assim  faz-se necessário a compreensão da categoria mais universal 

e abstrata: a realidade. 

  Na pesquisa, faremos uma abordagem histórica por entender que esta nos dará 

subsídios do passado para entendermos as realizações do CME no tempo presente, 

possibilitando-nos maior compreensão e aprofundamento na tentativa de explicar o contexto 

em que se insere o Conselho de Educação. 
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2.  SOBRE O OBJETO DE PESQUISA 

 

 

[...] significa não só que as partes se encontram em relação de interna 

 interação e conexão entre si e com o todo,  

mas também que o todo não pode ser petrificado  

            na abstração situada por cima das partes,  

          visto que o todo se cria a si mesmo na interação das partes . 

(KOSIK, 1976, p. 42). 

 

 

 

 Este capítulo tem como objetivo repensar o Conselho de Educação para além de um 

órgão burocrático a mais nas secretarias de educação, propondo um trabalho que supere esse 

paradigma. Afora apresentar um breve histórico da criação dos Conselhos de Educação em 

nível nacional, estadual e municipal, propomos que o leitor, ao se localizar  historicamente 

neste processo, também faça sua releitura desses momentos, no intuito de analisar as ações 

desse órgão para além do óbvio, do que já está posto e exposto. 

 O homem faz ciência como necessidade de conhecer melhor o mundo e nele 

sobreviver, sendo uma atividade natural, propiciando uma reflexão subjetiva dos processos. 

Daí a importância da pesquisa científica, entendida como um processo de extrema amplitude e 

complexidade, ou seja, um processo de conhecimento. A pesquisa científica possibilita novos 

conhecimentos, cuja finalidade consiste em dotar a consciência de novas ideias 

representativas de conteúdos até então ignorados da realidade exterior, em que  sua filosofia 

incorporará naturalmente toda a reflexão sobre a metodologia da investigação, a lógica do 

raciocínio e a sociologia da ciência. 

 Cabe a nós pesquisadores toda a reflexão do trabalho que executamos, os fundamentos 

existenciais, os suportes sociais e as finalidades culturais que o explicam, assim como o 

exame dos problemas epistemológicos, a determinação da origem, do poder e limites do nosso 

objeto de estudo. 

 

 

2.1.  A GÊNESE DOS CONSELHOS: PROBLEMATICA, CONTEXTUALIZAÇÃO E 

CARACTERIZAÇÃO 

 

 

 Criados através de Lei, os Conselhos de Educação formalizam a garantia e o 

cumprimento legal, bem como a participação da sociedade civil, ocupando uma cadeira com 
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voz e voto. O Conselho Municipal de Educação, de Lages, SC, propõe-se discutir questões 

educacionais relevantes, tais como: aplicação dos recursos, parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação na organização e direção do ensino, normatização da ação pedagógica 

e o acompanhamento da ação administrativa. Partindo do princípio de que a educação é feita 

por várias mãos e é o resultado da comunhão de esforços, os conselhos oportunizam (ou pelo 

menos deveriam oportunizar) a participação da comunidade para a consolidação da 

construção de uma educação de qualidade. 

 A efetiva participação dos membros do CME em todos os níveis e modalidades de 

ensino deve estar vinculada a um pensamento que eleja a educação de qualidade como direito 

de todos. Essa construção esta relacionada com a superação e a busca de soluções para os 

problemas e dificuldades. O fazer na educação acompanha as inquietações na luta pelos 

direitos e anseios coletivos. Neste sentido, os conselhos de educação são espaços importantes 

para impulsionar as discussões e alimentar mudanças nas relações de poder.  

 O CME pode ser visto como uma maneira de garantir a participação na política social 

e de construção de cidadania, como possibilidade de tomada de decisões compartilhadas na 

gestão de problemas sociais. Assim, trazemos o conceito gramsciano de hegemonia para 

analisar as relações de poder que podem ser encontrar no seio deste “bloco histórico” ou, mais 

precisamente, nas relações de poder que tem possibilidade de estar subentendidas no centro 

das relações de determinado grupo, como poderá ser o caso do CME. O exercício de poder 

ocorre nas relações de força entre a sociedade política e a sociedade civil, especificamente no 

caso do Conselho, esse poder pode apresentar-se no sentido de maior conhecimento teórico, 

poder argumentativo ou ainda pela posição na estrutura social, cultural ou econômica. Desta 

forma, a sociedade civil (se de fato ela se faz representada) tem a função de direção e 

consenso da hegemonia da sociedade política.  

 Segundo análise de Schlesener (1992, p. 19), “o exercício de poder ocorre pela 

combinação de domínio e direção” e faz-se no sentido de “buscar aliança políticas capazes de 

dar sustentação à classe no poder”. Para a autora quando fracassa o intento de manter o poder 

do grupo dominante (sociedade política em Gramsci) através do consenso ou pela difusão de 

sua visão de mundo, a coerção é exercida. Assim, vejamos o que explicita Schlesener (1992, 

p. 19) sobre o exercício de hegemonia: 

 

 

O exercício da hegemonia assume conotações diferentes a partir do modo como os 

grupos sociais se relacionam e exercem suas funções com base na organização e 

desenvolvimento das forças materiais de produção, da organização do Estado e do 
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papel mais ou menos coercitivo e intervencionista da sociedade política, e ainda do 

processo de conscientização política das classes dominadas; a hegemonia é uma 

relação ativa, cambiante, evidenciando os conflitos sociais, os modos de pensar e 
agir que se expressa na vivencia política; conforme se desenvolvem e se inter-

relacionam as forças em luta, tem-se o fortalecimento das relações de domínio, o 

equilíbrio entre coerção e consenso ou ampliação da participação política e da 

organização da sociedade civil. 

 

 

 

 O modo como se dá as relações entre sociedade civil e política será o reflexo das 

formas de organização do Estado. Para Schlesener (1992, p. 20), “não se pode separar 

sociedade política e civil”, espaço privilegiado onde acontece a “direção do desenvolvimento 

histórico, exercício normal da hegemonia”, caracterizando-se pela combinação da “força e do 

consenso”. Assim, acreditamos que essas relações de hegemonia dentro do CME são o reflexo 

das relações entre a sociedade política e a sociedade civil, e que existe tanto nos CME quanto 

na própria estrutura da sociedade, espaço para novas perspectivas de transformação. 

  Considerando a hegemonia como correspondência de forças, a atuação dos 

intelectuais torna-se indispensável para a classe dominante, no sentido de dar sustentação e 

legitimação das bases de sustentação da ordem instituída; enquanto que para as classes 

dominadas, pela necessidade de superação da divisão social e pela luta por uma nova ordem 

social. Gramsci (1966, p. 14) afirma que “a ação é sempre uma ação política e este contraste 

entre o pensar e o agir, a coexistência de duas concepções de mundo, uma afirmada por 

palavras outra se manifestando na ação efetiva.” Temos, portanto, a convivência de ideais 

conservadores em oposição a ideais revolucionários. Desta forma, podemos perceber a 

importância tanto do intelectual orgânico e do partido político na formação e transformação 

da sociedade, ou na preparação da contra-hegemonia.  

 A escola e a educação de que a classe trabalhadora precisa é aquela oposta da 

hegemonia burguesa, ou seja, uma proposta que vá além do que possa ser visto ou sentido, 

que supere o simples repasse de informações e que eleve o trabalhador na superação de suas 

dificuldades e limitações. Um educação que crie, enfim, a autonomia dos sujeitos, o estar e 

sentir-se no mundo. Para nós, esta seria uma educação de qualidade para a classe 

trabalhadora. 

  Gohn (2005b, p. 17) reforça a tese de que “a consciência adquirida progressivamente 

através do conhecimento sobre direitos e deveres dos indivíduos na sociedade atual, leva a 

organização de grupos de interesses comuns”. A partir da agregação de informações sobre 

como funciona os órgãos públicos, os participantes do movimento podem exercer uma ação 

mais consciente e, por conseguinte mais eficiente dentro do movimento.  
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 Desta forma, faz-se necessária à análise da participação da sociedade civil como 

protagonista na tomada de decisões das políticas públicas dos conselhos de educação 

constituídos, e também a relevância da participação dos conselheiros para a construção de 

uma escola democrática, de fato e de direito; além dos reflexos das ações do conselho na 

escola, principalmente no que se refere ao ensino escolar. Assim, o desafio da educação, dos 

educadores e inclusive dos conselhos de educação, na conjuntura neoliberal, é andar na 

contramão, tentando, através do conhecimento de um referencial teórico e da renovação dos 

valores que prevalecem na sociedade, uma chance de resistência e de formação de uma 

consciência crítica, a fim de superar esse grande desafio. Essa superação poderá ocorrer por 

meio de uma gestão democrática da Educação em todos os níveis e com a participação de 

todos os envolvidos: alunos, pais, professores, diretores, secretarias da educação, CME; 

enfim, uma discussão no coletivo de todo o sistema de educação municipal, de sujeitos que 

interagem, discutem e participam do processo de ensino e aprendizagem. Vejamos em Gohn 

(2007, p. 41): 

 

 

Articular a educação, em seu sentido mais amplo, com os processos de formação dos 

indivíduos como cidadãos, ou articular a escola com a comunidade educativa de um 
território é um sonho, uma utopia, mas também uma urgência e uma demanda da 

sociedade atual. Trabalhamos com um conceito amplo de educação, que envolve 

campos diferenciados da educação formal, informal e não formal. 

 

 

 

 Em sua análise, a autora historiciza que, após a década de 90 do século XX, as 

reformas advindas do sistema neoliberal realizadas nas escolas públicas de ensino 

fundamental e médio alteram a rotina das escolas e deram base para várias mobilizações e 

lutas pela educação, tais como: pelo acesso a escola e pelo aumento de vagas, por uma escola 

pública de qualidade e pela gestão democrática. Por sua vez, os profissionais da educação 

lutaram por melhores salários, condições de trabalho, entre outras razões. A educação passa 

então a desempenhar um papel de promotora de inclusão social, ou seja, de  acesso aos 

direitos de cidadania, como civilidade, tolerância e respeito ao outro. Nesta ótica dos direitos, 

segundo Gohn (2007, p. 42): “a construção de uma agenda de investigação que gera sinergias 

e não compaixão, que resulta em políticas emancipadoras e não compensatórias”. Essa visão 

focada no direito poderá nos fazer entender as mudanças sociais em curso. Ainda nas palavras 

da mesma autora (p. 52) a sociedade brasileira carece de uma nova educação “que forme o 
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cidadão para atuar nos dias de hoje e transforme culturas políticas arcaicas, arraigadas em 

culturas políticas transformadoras e emancipatórias”. 

  Para essa tarefa não bastam cursos de capacitação formulados em gabinete por algum 

burocrata, mas sim a partir de práticas de gestão entre escola/comunidade educativa, sistemas 

de ensino e CME. Desta forma iniciaremos a formação de cidadãos éticos, ativos e 

conscientes de seu papel na sociedade e, principalmente, na educação, desenvolvendo projetos 

emancipatórios que tenham como objetivo a mudança social, que qualifiquem a educação e 

deem sentido e significado em suas ações, e que o ser humano torne-se o centro das atenções. 

Somente assim as escolas podem transformar-se em centros de referencias e de cultura.  

 Em função deste entendimento, os conselhos de educação, mais especificamente, são 

desafiados a estabelecer relações com os demais conselhos, tecendo redes abrangentes de 

gestão e monitoramento das diversas políticas públicas, principalmente na educação.  

 

                                       

[...] A autossuficiência é incompatível com o diálogo... Se alguém não é capaz de 

sentir-se e saber-se tão homem quanto os outros, é que lhe falta ainda muito que 

caminhar,para chegar ao lugar de encontro com eles. Neste lugar de encontros, não 

há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos: há homens que, em comunhão, 

buscam saber mais. (FREIRE, 1983 p. 95) 

 

 

 

  Os conselhos podem ser entendidos, numa ação/reflexão como órgãos fomentadores 

da ação pública. É através desses órgãos colegiados que a sociedade tem os mecanismos para 

fiscalizar, orientar e problematizar as ações e os recursos destinados à educação. Penso serem 

nestes lugares de discussão e diálogo ou, como dizia Freire, (1983) “de encontros”, que 

teremos um fórum de debate acerca de novas práticas sociais, quem sabe mais justas. 

 Uma das propostas é pesquisar, nos documentos existentes do Conselho de Educação, 

quais são as proposições do referido conselho quanto ao currículo e as propostas relacionadas  

ao ensino escolar. Reportamo-nos, então, a Bonetti (2007, p. 56), em cuja análise sobre a 

noção de cidadania nos movimentos sociais apresentam-se como uma contra-hegemonia a 

esse projeto econômico e político excludente e injusto de homogeneização social. Vejamos: 

 

 

Os movimentos sociais hoje diferentemente dos do passado, apresentam-se como 

uma espécie de contra-hegemonia a um projeto econômico, de manifestação 

cultural, de consumo, utiliza-se a noção de cidadania como meta tanto do ponto de 

vista da melhoria das condições de vida, como processo educativo. Nesse momento, 

a cidadania é invocada como luta política e processo educativo simultaneamente. 
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 Neste sentido, o autor utiliza o termo “processo educativo” como aprendizados que 

conduzem a tomada de iniciativas que possibilitem as mudanças necessárias nas relações 

sociais, a partir do desenvolvimento de competências, habilidades, valores, hábitos e atitudes. 

Os processos educativos estão ligados a nossas experiências do dia-a-dia e daquilo que 

construímos historicamente ao longo de nossa vida, além, é claro das ações clássicas de 

ensino. Tendo como princípio que a educação é feita por várias mãos e é o resultado da 

comunhão de esforços, os conselhos de educação podem oportunizar a participação da 

comunidade para a consolidação da construção de um ensino de qualidade.           

Problematizar pode ser entendido como procurar o problema, buscar os conflitos que podem 

estar nas versões elaboradas sobre os fenômenos, na vida cotidiana, na prática social. “De 

qualquer maneira problematizar significa, duvidar, indagar, questionar, perguntar sobre o 

problema”, Gamboa (2009). 

 

 

Pensar a prática educativa como sendo esta complexidade que conjuga aspectos tão 

fundamentais para a existência humana e, portanto, - muito mais ampla que as 

questões pedagógicas de sala de aula, relação professor aluno, planejamento escolar 

etc.- remete-nos a particularizar a práxis educativa, como um processo social que 

supõe, antes de tudo, uma relação de conhecimento; isto é um tipo de abordagem 

que exige um referencial teórico metodológico capaz de reconhecer a realidade da 

qual faz parte, bem como, suas possibilidades de transformação. (MENDES, 2009 p. 
77-78). 

 

 

 

  Pensar uma ação educativa para além da prática e da teoria, para além dos muros da 

escola, uma educação enfim transformadora, para a vida. Assim, faz-se necessário um 

trabalho em rede, repensando e revitalizando o sistema de ensino como um todo. Desta forma, 

os Conselhos de Educação se colocam como possibilidade de mudança e inserção de uma 

prática educativa possível. 

 

 

A educação, ainda que muitas vezes tivesse seu caráter de investimento lucrativo 

negado, tornou-se sempre um fator de destaque nas preocupações empresariais. [...] 

Diante desse quadro histórico, o que deveriam prevalecer, na realidade, seriam 

escolas de livre iniciativa também voltadas à preparação do trabalhador em vista de 

aumentar a sua eficiência e adaptabilidade, [...] ainda que as escolas particulares 

estivessem voltadas para o outro lado. (ALMEIDA, 2008 p. 251)  
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  Segundo Almeida (2008), os sistemas de educação vêm sofrendo historicamente uma 

adaptabilidade ao sistema capitalista, reproduzindo a sociedade tal como se apresenta à classe 

trabalhadora, recebendo uma educação para preparar mão de obra eficiente, enquanto que as 

escolas privadas preparam os futuros dirigentes das linhas de produção. 

 Para Almeida (2008), as mudanças históricas que vêm ocorrendo na educação, neste 

início de terceiro milênio, principalmente no que se refere à racionalização, reorganização e 

industrialização dos sistemas de ensino, merecem total atenção, pois esses jargões tornaram-se 

modismos teóricos no campo da educação. 

 Para o pensador Antonio Gramsci7, a “função da escola pode ser transformadora 

sempre que se possam proporcionar às classes subalternas os meios iniciais para que, após 

uma longa trajetória de conscientização e luta se organizem e se tornem capazes de governar 

aqueles que a governam”. Salientamos ainda que a escola deve ser capaz de proporcionar aos 

alunos uma reflexão sobre suas condições de conhecimento e de esclarecimento de seus 

direitos e deveres na sociedade atual. Gramsci não nega a função reprodutora da escola, mas 

seu pensamento tem um compromisso com a transformação, primeiro da escola e do ensino, 

depois da própria sociedade. Para ele, a escola produz e reproduz o conformismo, entretanto,  

esta mesma escola pode, em certa medida, trazer o esclarecimento que contribui para a 

elevação do patamar cultural da classe trabalhadora. Sem dúvida, há uma contradição interna 

neste processo de desenvolvimento cultural das massas, rumo à tomada do poder. Essa 

perspectiva tem origem no profundo engajamento de Gramsci na luta de classes. 

(Mochcovitch, 1992, p. 7-10)  

 A nosso ver, os Conselhos de Educação poderão desempenhar papel importante no 

desenvolvimento de uma visão de educação autônoma e crítica, que não sirva tão somente a 

interesses políticos e econômicos, mas que seja vista como possibilidade de mudança, de 

transformação da realidade para a classe trabalhadora desse país. A participação e o diálogo 

podem ser utilizados como processo de conscientização e emancipação da classe trabalhadora, 

como forma de utilizar novos conhecimentos para fazer uma releitura da realidade que os 

cerca. 

 

 

                                                             
7 CHAGAS, Thiago. Conceito Gramsciano de Sociedade civil: Usos e Abusos na Educação. 

www.Unicamp.br/cemarc/.../painéis/GT5/gt5p6.pdf.  Acessado em 21/01/2011, às 17h. 25min. 

 

http://www.unicamp.br/cemarc/.../painéis/GT5/gt5p6.pdf.%20%20Acessado%20em%2021/01/2011
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2.2. PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO COMO PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO E 

EMANCIPAÇÃO 

 

 

 Neste momento, faremos uma análise crítica da realidade, do cotidiano do 

funcionamento dos conselhos de educação como órgãos que podem promover a participação e 

o diálogo como forma de conscientizar a sociedade civil na pretensa ideia de transformação 

social. Transformação esta que leva a classe trabalhadora a sentir-se como classe, a pensar em 

si e no outro como cidadão, como ser que pode organizar-se para conquistar seu espaço, para 

gerir seu próprio destino. 

 Demo (1999, p. 18) declara que participação é conquista, pois é processo, é um 

constante vir a ser, sempre se fazendo. Em suas palavras, é em “essência autopromoção”. Não 

existe participação suficiente, nem acabada. Participação que se imagina completa, no mesmo 

instante, começa a regredir. Participação não pode ser entendida como dádiva, como 

concessão, como algo preexistente. “A falta de espaço de participação como problema em si, 

na verdade, é apenas ponto de partida, porque disto partimos, ou seja: por tendência histórica, 

primeiro encontramos a dominação, e depois, se conquistada à participação”. (DEMO, 1999, 

p. 19). 

 O autor argumenta que para haver participação, necessariamente há dominação de uma 

classe sobre a outra, dos dominadores sobre os dominados. Para Demo, somente então se dá a 

conquista da participação e nem sempre ela é pacífica, pois necessariamente há o conflito de 

interesses, assim como há divisão do poder. Demo (1994) considera que participar requer ser 

consciente de que, provavelmente, não será possível anular o poder, mas que, por certo, é 

possível reduzir os males que atingem a grande massa da população. 

 

 

[...] Toda proposta participativa significa divisão de poder, se tiver um mínimo de 

autenticidade. Não está na lógica do poder dar-se em divisão, repartir-se, mas, ao 

contrário, concentrar-se. E isso coloca um desafio particular aos processos 

participativos. (DEMO, 1994, p. 98) 

 

 

 

 Entendemos que para participar é necessário haver compromisso, envolvimento, 

presença e constante atenção. A participação, inevitavelmente, deve estar acompanhada de 

consciência de seu papel como representante de um grupo ou de uma classe. A participação 

nunca será suficiente, porque vive da utopia da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Ela 
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precisa ser construída e reconstruída no cotidiano da sociedade civil, da escola, do ensino e do 

Conselho Municipal de Educação. Neste sentido, vimos que é um desafio para este conselho, 

especificamente, tornar-se e possibilitar a seus membros uma participação ativa e efetiva, em 

suas discussões e decisões, porque diálogo também é confronto de ideias, e marcar posição. 

Para nós, poderá ser através do dialogo e participação que chegaremos a uma sociedade mais 

justa, porque todos terão a oportunidade de dizer o que pensam, de serem ouvidos e, 

naturalmente, de ouvir e respeitar posições e opiniões diferentes. É pela diferença e pela 

divergência de opiniões que também crescemos e aprendemos. 

 Para Demo (1988), a qualidade política é o contrário de pobreza política e conota a 

marca participativa do ser humano em sociedade, capaz de construir, de colaborar, de decidir 

na posição do ser que é e se faz organizado e consciente. O autor argumenta que o diálogo é 

necessário porque somos desiguais. O diálogo é confronto também, e só é possível entre 

cidadãos que são dotados de direitos e deveres, mas que, sobretudo, tem algo a dizer. Para 

haver diálogo, deve haver democracia, respeito pelo que outro tem a dizer. Democracia, 

porque é a estratégia mais confiável para se enfrentar o poder. O mesmo vale para a ideologia: 

ela não se acaba, mas é possível colocá-la a serviço da sociedade. Segundo Demo (Idem), 

devemos aprender a “ler o contexto muito mais que o texto”.   

  Na tradição republicana brasileira, não temos desenvolvido entre nós o compromisso 

de nos organizarmos democraticamente em defesa dos direitos. Esperamos que o Estado nos 

conceda ou, o que é pior, acreditamos que é tarefa do Estado defender os interesses e os 

direitos da coletividade. Esta subserviência que tem raízes históricas, portanto cultural, vem 

alimentada através dos séculos por políticas interventoras e lideranças centralizadoras do 

poder. 

 Para Gohn, (2005, p. 31), temos que entender o sentido e o significado da categoria 

participação:  

 

[...] sentido é direção, é diretriz, é orientação, é norte, é rumo, é destino que conduz 

a desdobramentos. [...] significado é o conceito de algo, como ele se define e é para 

os sujeitos que participam das ações coletivas, por exemplo. Os significados são 

aprendidos e apreendidos, são socializados; são identificados, confirmados e 

testemunhados por aquele que se defronta com o outro.   

 

 
 

 A autora destaca que para um indivíduo ou grupo possa dar sentido à sua participação, 

ele tem que entender o que está por traz da mensagem explicita, quais os valores as ideologias 

que defendem ou rejeitam. Desta maneira, criam-se “processos identitários”, ou seja, o 
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reconhecimento da  classe a que pertence e a qual representa. Com a identidade e o 

reconhecimento dá-se sentido às ações de que participam, e produzem novos significados que, 

por sua vez, contribuem para a interpretação entendimento da coisa de que participam. Desta 

forma, entendemos que o CME deve, através de seu colegiado, dar sentido e significado às 

suas ações, analisando e discutindo sua tomada de posição, além de refletir sobre elas; já que, 

no nosso entendimento, toda decisão é uma tomada de posição, e o coletivo do CME tem de 

conhecer e se reconhecer como categoria e como classe que toma uma posição. A 

emancipação real é “proativa”, é construída na prática cotidiana, é a autonomia dos sujeitos. 

 

 

Entendemos que a autonomia se obtém quando se adquire a capacidade de ser um 

sujeito histórico, que sabe ler e reinterpretar o mundo; quando se adquire uma 

linguagem que possibilita ao sujeito participar de fato, compreender e se expressar 

por conta própria. Os sujeitos autônomos veem e aceitam as diferenças e as 

singularidades das pessoas e das regiões do mundo; [...] buscam o diálogo para a 

aprendizagem que leva ao entendimento, a construção de consensos, [...] Os 

indivíduos adquirem autonomia quando constroem um campo ético e político de 

respeito ao outro. (GOHN, 2005, p. 33) 
 

 

 

 Para Gohn (2005), constrói-se autonomia emancipatória com clareza, visibilidade e 

transparência nas ações. Portanto, é através do dialogo que se busca o entendimento e o 

consenso, não se apoderando ou apropriando-se do saber do outro. Os sujeitos tornam-se 

autônomos quando constroem um campo ético e político de respeito ao outro. Neste sentido, 

entendemos que a escola também tem um papel importante no desenvolvimento ético, político 

e intelectual; daí a necessidade de termos um grupo de “intelectuais orgânicos” à frente dos 

processos no coletivo das escolas. A nosso ver, o gestor escolar pode tornar-se essa pessoa, 

desde que se livre dos afazeres burocráticos, delegando as atividades administrativas a outras 

pessoas e se volte para as questões políticos- pedagógica no âmbito das UEs. Reportamos-nos 

a Almeida (2004, p. 11) para adensarmos nossa tese: 

 

 

[...] quando se define a escola como o espaço de produção do cidadão e também aos 

processos de acumulação que presidiram a aproximação entre o sistema escolar e o 

sistema produtivo, transformando os diplomas em requisito para a entrada em várias 

posições de mercado de trabalho. 

 

 

 

 Neste sentido, este papel que a escola tem apenas de qualificação de mão de obra para 

as fábricas deve ser repensado pelo seu coletivo. Além de preparar a classe trabalhadora para 
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sua sobrevivência, a escola precisa começar a desenvolver um ensino de qualidade para que 

seja possível ter acesso a um conhecimento científico elaborado e construído ao longo da 

história, que seja e faça a diferença na vida dos alunos. 

 Para Ponce (1998), na maioria das vezes as classes menos favorecidas tiveram de lutar 

pelos seus direitos, principalmente o de se educar. Com relação à educação do homem 

burguês, as massas continuavam a ser exploradas desde a antiguidade e, no sistema feudal, 

apenas trocou-se de senhor. Vejamos como ele faz sua análise a partir da educação oferecida à 

burguesia:  

 

 Para que a burguesia conseguisse realizar o seu prodigioso desenvolvimento não 

eram suficientes o desenvolvimento do comércio e o alargamento quase mundial do 

mercado. [...] A burguesia do século XIX preparava nelas os seus peritos industriais, 

da mesma forma que a do século XVI preparava nas suas escolas comerciais os seus 

peritos mercantis. Uma “educação primária” para as massas, uma “educação 
superior” para os técnicos, eis o que a burguesia exigia no campo da educação. 
PONCE (1998, p. 144-146) 

 

 
 

 No entanto, os filhos da burguesia recebiam outra forma de educação, assim os 

próprios interesses da burguesia fizeram com que esta percebesse o quanto insensato e 

contraditório se tornava, de um lado, a necessidade de instruir as massas, para elevá-las até o 

nível das técnicas da nova produção e, de outro, o temor que a instrução as torne mais 

autônomas e emancipadas. Portanto, a escola laica que resultou deste conflito estava muito 

longe de ser revolucionária. Ponce (1998, p. 169) afirma que o conceito da evolução histórica 

como resultado das lutas de classe nos mostrou que “a educação é o processo mediante o qual 

as classes dominantes preparam na mentalidade e na conduta das crianças as condições 

fundamentais da sua própria existência”.  

 Pensamos que todos os que reclamam que a escola deve ser para a vida estão tendo 

como foco um ser humano consciente de seu papel social. A única finalidade da chamada 

“neutralidade escolar” é subtrair a criança da verdadeira realidade social: a realidade das lutas 

de classe e da exploração capitalista. Mais adiante, o autor (1998, p. 178) reforça que “a 

capciosa “neutralidade escolar” que durante muito tempo, serviu a burguesia para dissimular 

melhor os fundamentos, e defender, assim seus interesses”. Neste sentido, a comparação não 

perdeu nada de sua terrível exatidão, apesar do decorrer dos séculos. Enquanto a sociedade 

dividida em classes não desaparecer, a escola continuará sendo uma simples engrenagem 

dentro do sistema geral de exploração, e o corpo de professores continuará a defender os 

interesses do Estado que, por sua vez, defende os interesses da classe dominante. Diante do 
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exposto, fica o questionamento: continuamos hoje, início da segunda década do século XXI, a 

reforçar a educação da classe burguesa? Nós (professores, gestores, conselheiros e 

comunidade) ainda não acordamos para a identidade ou identificação da e com a classe 

trabalhadora? O que estamos esperando de fato? Estas são algumas questões que devem 

começar a perpassar por nossas reflexões. Tomar consciência de nosso papel é o inicio para 

uma tomada de posição. 

 A categoria conscientização é entendida como tomada de consciência por parte dos 

conselheiros, de seu papel enquanto representante da sociedade civil. Tomar consciência 

significa conhecer e reconhecer-se como cidadão de direitos e deveres. É o desenvolvimento 

de uma postura crítica diante da vida e do mundo, enquanto capacidade para agir. 

Conscientizar-se é apropriar-se da capacidade de intervir, de forma consciente e criativa, na 

realidade histórica.  

 Para que a educação de qualidade
8
 esteja disponível à classe trabalhadora, deve ser 

uma das metas perseguidas pelo CME e seus conselheiros não só uma educação de qualidade, 

mas uma educação emancipadora, conscientizadora. Com efeito, a participação nos conselhos 

não pode ser desinteressada e descompromissada. É necessário mais do que uma expressão 

numérica: é preciso que além do espaço democrático, os conselheiros possam atuar 

democraticamente, ou seja, é fundamental que o poder circule que as informações estejam ao 

alcance de todos, para que a participação dos conselheiros seja efetivamente engajada e 

cidadã. Assim haverá menos antagonismos e mais consenso e direção dos encaminhamentos, 

menos democracia político-demagógica e, efetivamente, mais deliberação que venham ao 

encontro de necessidades fundamentais das classes subalternas. 

 

 

2.3 DO “SENSO COMUM” À AÇÃO EMANCIPADORA 

 

 

 Para Arruda9 (2008), o senso comum é o conhecimento adquirido por tradição, 

herdado dos antepassados e ao qual acrescentamos os resultados da experiência vivida na 

                                                             
8 Para Gramsci uma educação de qualidade deve estar à altura dos anseios da sociedade contemporânea. Em  

Gramsci e educação tem que ter a capacidade de elevar as pessoas do senso comum ao bom senso, que é nada 

menos que uma elevação para a consciência filosófica. 

9
  Arruda, Maria Lúcia. Texto de filosofia: Senso Comum e Bom Senso 10 de setembro de 2008. 

Textosfilo.blogspot.com/.../senso-comum-e-bom-senso.html. Acessado em 08/02/2011, às 15h. 40min. 
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coletividade a que pertencemos. Trata-se de um conjunto de ideias que nos permite interpretar 

a realidade, bem como de um corpo de valores que nos ajuda a avaliar, julgar e, portanto, agir. 

Nossa opção por esses conceitos são no sentido de fazermos uma análise conceitual e teórica 

para uma ação emancipadora. 

 Como forma de conhecimento, o senso comum costuma ser descrito como 

conhecimento vulgar, superficial, desorganizado, contraditório, baseado em aparências e 

desprovido de razões que justifiquem suas afirmações. Por isso costuma-se opor o 

conhecimento de senso comum ao conhecimento científico (racional coerente e justificado). 

  Segundo Mochcovitch, (1992, p. 14- 16), a obra gramsciana argumenta que a 

dominação ideológica seria subordinação intelectual: as classes dominantes podem conservar 

a unidade ideológica, através do senso comum. Para Gramsci, senso comum é a visão de 

mundo mais difundida no seio das classes sociais e integra o que ele chamaria de concepção 

de mundo10. O senso comum caracteriza-se pela adesão total e irrestrita a uma concepção de 

mundo elaborada fora dele, ou seja, pela classe dominante, que se realiza num conformismo e 

numa obediência cega, irracional. Há, no entanto, o bom senso fundado em certa dose de 

experiência e de observações diretas da realidade. Esse bom senso, segundo o citado filósofo 

italiano, merece ser desenvolvido e transformado em algo unitário e coerente: possivelmente 

em consciência de classe, em “filosofia do povo”. 

 Segundo Gramsci, senso comum é um nome coletivo; não existe um senso comum, 

pois ele também é um produto histórico. A filosofia é a crítica e a superação do senso comum 

e, neste sentido, coincide com bom senso. O senso comum contém um núcleo de bom senso 

fundado nas experiências da realidade, mas este bom senso está sob influência das nossas 

concepções, sejam elas religiosas ou ideologias da classe dominante. É sobre este bom senso 

que devemos trabalhar, desenvolvendo uma consciência de classe, uma concepção de mundo 

coerente e homogênea, além de uma consciência moral e política. 

 

 
São as ideologias que permitem aos indivíduos tomarem consciência e assumirem 

atitudes diante da realidade dos conflitos e contradições sociais, representando ao 

mesmo tempo uma forma de conhecimento sobre a realidade e uma orientação 

normativa e valorativa para as suas práticas sociais. A religião e o senso comum são 

                                                             
10 Na perspectiva Gramsciana, as concepções de mundo aparecem de dois modos: ocasional e desagregado, 

coerente e homogêneo, assim, o senso comum, a religião popular, o folclore estão no modo ocasional e 

desagregado, característica da classe subalterna antes da formação de consciência. Por outro lado, uma 

concepção do mundo unitária, coerente e homogênea é formada de maneira crítica e consciente, num processo 

teórico- prático que tem como fundamento último a experiência política de classe. (MOCHCOVITCH, 1992, p. 

14-15) 
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manifestações dessas concepções de mundo marcadas pelo caráter contraditório e 

fragmentário. Para que haja a hegemonia de uma concepção de mundo a filosofia 

precisa transformar-se em um movimento cultural. [...] É notória a crescente 
desconfiança e descrédito dos brasileiros, sobretudo das classes subalternas, em 

relação aos seus representantes políticos e as instituições políticas, incluindo os 

partidos e as instancias legislativas nacionais, estaduais e municipais. 

(EVANGELISTA, 2006, p. 2-3) 

 

 

 

 A tomada de consciência é o início de um processo de mudança, são nossas ideologias 

e visão de mundo, que nos permitem tomarmos consciência e assumirmos atitudes diante da 

realidade e dos conflitos sociais. Segundo Schlesener (1992, p. 31): 

 

Esta combinação de elementos, dos mais arcaicos aos mais modernos, na concepção 

de mundo de uma sociedade, forma o nosso modo de pensar e sentir a vida, de 

partilhar as aspirações, de acreditar e lutar pelos sonhos, enfim, de viver a cultura e 

levar avante a luta pela hegemonia; [...] nesta perspectiva, a noção de tempo se 
transforma, a história é entendida como um processo contraditório de construção das 

sociedades e o passado pode ser constantemente retomado e reinterpretado no 

processo de crítica das relações sociais do presente. 

 

 

 

 Assim, entendemos que é no processo sócio-histórico e nas contradições que podemos 

reinterpretar e retomar a crítica da história para que conhecendo e reconhecendo-se no 

processo, consigamos superar e propor mudanças que venham ao encontro de nossas 

aspirações, no sentido da mudança na organização de nossa sociedade, afim de que ela possa, 

enfim, superar as contradições e elevar o nível cultural da classe trabalhadora. 

  Segundo Paro (2010, p. 52), uma das questões fundamentais nas escolas tem sido a 

natureza pouco ambiciosa de seus objetivos. “Orientada por uma concepção de educação de 

senso comum”, pautada no mero repasse de informações, de conhecimentos já produzidos 

pela humanidade; renunciando, desta forma, uma educação integral do ser humano. Ainda de 

acordo com o autor, “por pretender somente isso nem isso a educação consegue realizar”. 

 Vivemos numa sociedade que há quase um total descrédito dos nossos representantes 

políticos, em todas as instancias de governo. Esse descrédito tem chegado, inclusive, a grande 

parte das escolas públicas brasileiras. Diante de um contexto de globalização e desigualdades, 

é preciso ir além. É fundamental pensar em consciência social e política de pertencimento, e 

propiciá-las aos outros, para possibilitar condições de práticas sociais transformadoras. Assim, 

é imprescindível que o CME desenvolva ações e práticas sociais na luta pela cidadania, na 

releitura de sua visão de mundo, de compreensão dos fatos que geram desigualdades e 

injustiças.  
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 Neste contexto, entendemos que o CME poderá desenvolver o papel de protagonista 

nas tomadas de decisões, para se vislumbrar uma revolução na qualidade da educação 

oferecida à classe trabalhadora; o que nos faz pensar que há muito que caminhar para que a 

participação nos conselhos seja, ou se torne cada vez mais equânime e que essa participação 

cidadã deve se dar também em outros espaços que antecedem o conselho. Este pode tornar-se 

expressão máxima de diálogo entre sociedade civil e Estado. 

 

 

2.4 A REPRESENTAÇÃO E O MODO DE PARTICIPAÇÃO NOS CONSELHOS 

 

 

 O modo de entrada dos conselheiros nos conselhos de educação é um tema importante, 

na medida em que analisamos a relação da qualidade da representação dos segmentos da 

sociedade, cuja forma tem a ver com a qualidade dos espaços democráticos concretos que 

vivenciamos no cotidiano. Acreditamos que a análise da representação e do modo como se dá 

a escolha dos representantes das instituições subsidiará a discussão da participação no CME, 

como um todo.  

 A ideia de descentralização trouxe consigo uma específica recuperação das ideias de 

participação, cidadania e sociedade civil. Dentro dessa perspectiva, a sociedade civil como 

sinônimo de cidadãos organizados passaria a ser um ambiente propício para uma participação 

no sentido de colaboração. Participação e sociedade civil não mais serão vistas como 

expressão e vinculo da “predisposição coletiva para organizar novas formas de Estado e de 

comunidade política, de hegemonia e de distribuição de poder, [...] mas sim como a tradução 

concreta da consciência benemérita dos cidadãos, dos grupos organizados, das empresas e das 

associações” (NOGUEIRA, 2004, p. 57).  

 Para Gohn (2003), as novas formas de participação devem ser compreendidas nos 

marcos das novas estruturas de representação que atuam em redes e constituem-se como 

atores coletivos (entidades de classe, pequenas empresas organizadas sob a forma de 

cooperativas, federações, fundações, etc.). Na realidade, são atores que já estiveram presentes 

nos anos 80 nas políticas dos conselhos. No entanto, tais formas encontram-se articuladas; 

seus objetivos, constituição jurídica, dinâmica de trabalho e papel na relação sociedade-estado 

são totalmente distintas. 

  Nogueira (2005, p. 57- 58) chama a atenção da sociedade civil para a desqualificação 

de sua função:  
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A filantropia do terceiro setor e da „empresa cidadã‟ surgirá modernizada, vestida 

com o manto de solidariedade. Produzirá resultados sociais que não podem ser 

desprezados, mas não ajudará a que se funde um novo e melhor Estado. Além do 

mais, ao emergir como parte de um projeto de hegemonia – que incentiva a 

solidariedade e ao mesmo tempo celebra o indivíduo empreendedor e elogia a 

comunidade (a sociedade civil) capaz de resolver seus próprios problemas- a 
filantropia moderna acrescentará uma dose a mais de despolitização no imaginário 

coletivo. [...] Os movimentos sociais irão se dirigir, então muito mais a gestão de 

políticas do que para a oposição política. 

 

 

 

 Assim, a sociedade civil passaria de controladora das políticas para parceira do Estado, 

na tentativa de resolver (ou mesmo resolvendo) seus próprios problemas. Na década de 90 do 

século XX foram muitos os discursos, os projetos e os conceitos de sociedade civil, e nem 

sempre se sabe ao que os diferentes interlocutores se referem quando falam de um novo 

espaço social. Da forma como foi colocada no discurso da reforma, a sociedade civil ficou 

reduzida a recurso gerencial e defesa de interesses.  

 Mesmo considerando as características heterogêneas e multifacetadas da sociedade 

civil, pode-se, a partir dela e de sua relação com o Estado, buscar o alargamento da 

participação nos processos decisórios. A CF/88 e os vários instrumentos que a sucederam (leis 

complementares em nível nacional, estaduais e ou municipais) marcaram um novo espaço dos 

movimentos sociais e nas formas de agir dos grupos organizados. Quanto a esta ampliação 

dos espaços de participação, pode-se apresentar como exemplo a possibilidade de os 

servidores públicos sindicalizar-se. Entretanto, após a constituinte, a maioria dos movimentos 

populares desmobilizou-se. Segundo Gohn (2005b, p.104) 

 

 

[...] algumas lideranças passaram a lutar mais nas fileiras do partido, ou por cargos 

na administração pública, ou para concorrer em cargos eletivos [...] A nova cultura 

política dos movimentos é de luta pela participação na gestão da coisa pública, de 

criação de cidadãos e não meros consumidores de direitos estabelecidos estão em 

crise. Hoje, compreender os movimentos populares é trilhar caminhos indicativos 

quanto à cultura e ao comportamento político das camadas populares no Brasil dos 

anos 90. 
 

 

   

 Neste sentido, poderíamos dizer que os Conselhos de Educação fazem parte de fóruns 

de gestão e representam não apenas uma mudança em termos da forma da democracia, como 

também uma verdadeira revolução no que diz respeito à constituição de capital social, 

entendido enquanto formação de um conjunto de requisitos cívicos (cidadania, solidariedade, 

sentido público, coletivismo) que permitem o fortalecimento da organização da sociedade. 
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  Para Gohn (2005b), a cultura da participação exige, para o seu desenvolvimento, não 

apenas a obtenção de bens materiais imediatos, mas principalmente o desejo de crescimento 

do ser como indivíduo, deixando aflorar todo seu potencial humano. O coletivo pode  

transformar-se num espaço de construção das vontades coletivas. Assim, a igualdade deve ser 

considerada no sentido de oferecimento de oportunidades uniformes de acesso da população, 

democratizando os espaços e serviços públicos. Desta maneira podemos entender o CME 

como alternativa e/ou possibilidade de representação da vontade coletiva, sendo uma 

oportunidade da sociedade civil se fazer representar em suas reivindicações e necessidades; 

caso queiramos de fato uma sociedade transformadora de oportunidades iguais, que leve à 

emancipação e à autonomia da classe proletária deste país. 

  Neste sentido, buscamos em Gramsci a caracterização de mediação realizada entre os 

intelectuais orgânicos para transfigurar o conhecimento do senso comum popular em saber 

transformador. Entendemos a ciência como um instrumento que possibilita a libertação do 

homem e de seu mundo racional. Para isso, a ciência deve ser compreendida a partir de uma 

teoria filosófica que a explique como atividade do ser humano pensante, e revele o pleno 

significado da atitude e da indagação em face da realidade econômica e social. Entendemos, 

pois, que o acesso à informação é um requisito básico para que haja fiscalização, participação 

e controle da sociedade civil em relação às proposições de governo. 
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3. OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COMO ÓRGÃOS DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SOCIEDADE CIVIL 

 

 

A compreensão crítica de si mesmo é obtida, portanto, através de uma luta de  

„hegemonias‟ políticas, de direções contrastantes, 

 primeiro no campo da ética, depois no da política, atingindo finalmente,  
uma elaboração superior da própria concepção do real. [...] Autoconsciência crítica  

significa, histórica e politicamente, criação de uma elite de intelectuais: 

 uma massa humana não se „distingue‟ e não se torna independente „por si‟,  

sem organizar-se (em sentido latu); e não existe organização sem intelectuais,  

isto é, sem organizadores e dirigentes, sem que o aspecto teórico da ligação teoria- 

prática se distinga concretamente em um estrato de pessoas „especialistas‟ 

 na elaboração conceitual e filosófica. (GRAMSCI, 1966, p. 21) 

 

 

 

 O objetivo deste capítulo é discutir o papel dos Conselhos Municipais de Educação 

enquanto órgãos que acompanham as ações de governo, principalmente das ações das 

Secretarias de Educação, enquanto proponentes das políticas públicas na área educacional. 

 Nossa proposta é refletir sobre as ações dos CMEs, focando a forma como acontece o 

acompanhamento das ações de governo e como este órgão faz a fiscalização, tanto dos 

recursos destinados legalmente à educação quanto dos projetos aprovados por este órgão, 

principalmente no que diz respeito a melhorias na qualidade do ensino público municipal. 

 

 

3.1 (RE) CONHECENDO OS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO 

 

 

 A primeira tentativa de criação de um Conselho, na área de educação, aconteceu na 

Bahia, em 1842. Em 1846, a Comissão de Instrução Pública da Câmara dos Deputados propôs 

a criação do Conselho Geral de Instrução Pública. A ideia de um Conselho Superior somente 

seria objetivada em 1911, através do Decreto n. 8.659, de 05/04/1911, com a criação do 

Conselho Superior de Ensino. A ele seguiram-se o Conselho Nacional de Ensino (Decreto n. 

16.782-A, de 13/01/1925), o Conselho Nacional de Educação (Decreto n. 19.850, de 

11/04/1931), o Conselho Federal de Educação e os Conselhos Estaduais de Educação (Lei n. 

4.024, de 20/12/1961), os Conselhos Municipais de Educação (Lei n. 5692, de 11/08/1971) e, 
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novamente, o Conselho Nacional de Educação (MP n. 661, de 18/10/94, convertida na Lei n. 

9.131/95)11.    

 O Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão colegiado integrante do Ministério 

da Educação, foi instituído pela Lei 9.131, de 25/11/95, com a finalidade de colaborar na 

formulação da Política Nacional de Educação e exercer atribuições normativas, deliberativas e 

de assessoramento ao Ministro da Educação.  

 Os Conselhos apareceram nas sociedades organizadas desde a Antiguidade e, ainda na 

primeira década do século XXI, com denominações e formas de organização diversas, em 

diferentes áreas da atividade humana. Seu sentido pode ser buscado na etimologia greco-

latina. Em grego, refere-se à “ação de deliberar”, “cuidar”, “cogitar”, “refletir”, “exortar”. Em 

latim, traz a ideia de “ajuntamento de convocados”, o que supõe participação em decisões 

precedidas de análises e debates.  Segundo Teixeira (2004): 

 

 

Na educação brasileira, a existência dos conselhos pode ser identificada desde o 

Império. Considerando-se o período republicano, constata-se uma contínua 

transformação das concepções que orientaram a organização dos conselhos de 

educação nos diferentes momentos da história educacional brasileira e que 

plasmaram sua forma de funcionamento. Essas mudanças podem ser identificadas 

nos preceitos legais que definem a natureza desses órgãos em cada momento 

histórico, as competências que lhes são atribuídas e sua composição.  

 

 
 

 Na sua origem, os conselhos foram concebidos apenas como órgão a mais na 

educação, com a finalidade de prestar assessoria às secretarias de educação; portanto, função 

eminentemente técnica. Todavia, no início do século XXI, vimos os conselhos de educação 

assumirem uma dimensão política. Esta mudança de paradigma deve-se, especialmente, às 

organizações populares que buscavam mais espaços de participação e de reivindicação de 

seus direitos. Assim, os conselhos passam a desempenhar um papel de mediador entre os 

governos e os anseios e necessidades da sociedade civil. 

 

 

Os conselhos municipais de educação nasceram do desejo dos movimentos sociais, 
especialmente na constituinte de 1988, pela participação democrática e gestão das 

políticas públicas. O princípio da gestão democrática do ensino público foi 

incorporado à Constituição Federal de 1988 e à legislação. Junto a outros princípios 

inseridos no artigo 206 do corpo constitucional, veio reforçar o caráter democrático 

da chamada „Constituição Cidadã‟, reafirmado no período pós-ditadura. Esses 

                                                             
11  Disponível em www. mec. gov.br. acessado em 18/01/2011, as 14h 30min. 
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conselhos existem nas mais variadas formas, finalidades e com os mais diferentes 

níveis de participação popular. Abrangem tanto conselhos de regulamentação dos 

sistemas (conselhos de educação), como conselhos gestores de equipamentos 
(conselhos escolares), passando pelos conselhos de fiscalização vinculados a 

programas governamentais específicos (conselhos do Fundeb e conselhos de 

alimentação escolar). Apesar de lacunas e debilidades, todos são de vital importância 

para o controle social das políticas públicas governamentais voltadas para a área da 

educação, servindo de canal à manifestação democrática dos cidadãos12.  

 

 

 

 Os Conselhos de Educação tornaram-se espaços privilegiados de participação, espaço 

este que deve tornar-se, efetivamente, representativo da sociedade civil, e não um espaço de 

disputa por poder e representações corporativas. 

  Numa política de participação, a prioridade do Conselho deve estar voltada para os 

princípios definidos pelos cidadãos. Desta forma, o processo de reflexão deverá tornar-se uma 

constante nos encontros e reuniões do CME, trazendo para análise a estrutura escolar atual 

numa ação-reflexão-ação contínua. Nestes espaços de participação, de acompanhamento e 

fiscalização, as ideias e vontades devem ser discutidas, analisadas e encaminhadas para serem 

tratadas como prioridades nas políticas educacionais locais. A nosso ver, a melhoria da 

qualidade na educação é uma das pautas urgentes que o coletivo do CME deve encampar, não 

sem antes considerar as resistências e disputas que se estabelecem num processo democrático. 

As diferenças culturais e sociais trazidas na pluralidade do CME podem tonar-se momentos 

de grande avanço a caminho de uma educação mais humanizadora, inconformada e crítica, 

diante da realidade que apresenta a sociedade civil e política. 

 

 

3.2 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL 

 

 

 Abordaremos o tema acompanhamento e controle social em relação às políticas 

públicas educacionais por se tratar diretamente de questões relacionadas à atuação de todo 

cidadão. Acompanhamento e controle social das políticas públicas visam à transparência, em 

âmbito social, dos recursos aplicados na educação. Já que nosso objeto de estudo é o 

Conselho Municipal de Educação, faz-se mister essa reflexão, trazendo à discussão a 

qualidade do ensino escolar oferecida a nossos munícipes. Educação esta que deve ser 

discutida e analisada também no coletivo das escolas, discutindo-se que tipo de educação 

                                                             
12

  Ação educativa- O princípio da ação democrática e os conselhos da educação. www.acaoeducativa.org.br/ 

.../index.php?=optioncom- acessado em 21/14/2011, às 15h 23min. 

http://www.acaoeducativa.org.br/
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estamos oferecendo e o que poderíamos fazer para mudar o ensino atual. Esta mudança deve 

ser iniciada, quem sabe, por uma revisão do Projeto Político da Escola e pela tomada de 

decisões no coletivo; o que poderia contribuir para um engajamento de todos os envolvidos na 

comunidade escolar. A escola deve tornar-se, cada vez mais, um espaço de autonomia. Para 

isso, é necessário que a educação e o ensino escolar sejam tratados como prioridades, em 

todos os seus âmbitos: de cunho pedagógico, de gerenciamento de recursos, além da 

redefinição do papel dos gestores escolares e de uma equipe de coordenação geral em cada 

UE. 

 Por controle social entendemos o monitoramento dos poderes públicos por parte dos 

indivíduos, ou seja, controle sobre o Estado pela sociedade, o que pressupõe o acesso público 

à informação e à participação social na elaboração e definição de políticas, visando ao 

beneficio de toda a sociedade. Desta forma, poderemos dizer que a participação e o controle 

social são princípios políticos adotados no modelo de gestão democrática, cuja intenção é 

propiciar uma ampliação de interação entre o setor público e a sociedade civil na gestão 

descentralizada da política pública; princípios que afirmam a soberania popular como 

característica fundamental da democracia.  

  Segundo Alvarez (apud Duarte) 13, o controle social, a exemplo de outros, constituiu-

se como um conceito polissêmico, de acordo com a tendência de pensamento desenvolvida 

pelos estudiosos. No entanto, podemos afirmar que o entendimento de controle social 

cristalizou-se no senso comum, a partir da segunda metade do século XX, como expressão de 

práticas ou relações de poder, seja do Estado sobre a sociedade seja desta sobre seus 

membros.  

 

A sociedade civil fica sem condições de exercer o controle sobre as ações do Estado. 

Se as deliberações/ votações são feitas sem a discussão do coletivo da sociedade 

civil organizada (o que exige informações e compreensão do processo), não existe 

controle social. (...) „controle social‟ é uma categoria constitutiva dos processos 
democráticos e tem sido reconhecido como um elemento integrante do processo de 

publicização. O exercício do controle social pela sociedade civil, no âmbito das 

políticas sociais, pode ser entendido como uma forma de relação reguladora, que 

visa os interesses da sociedade civil na garantia dos direitos sociais de cidadania. Por 

isso, o controle social não pode ser confundido apenas com o controle do 

financiamento ou do fundo público. Ele é mais amplo, pois inclui o controle de 

diretrizes, da administração da ação técnica e da destinação de recursos. (GOHN 

2005 p. 102-107)  

 

                                                             
13 DUARTE, Marisa R. T. – UFMG- GT: Estado e Política Educacional/ n.05 Agência Financiadora: Fundação 

de Amparo a Pesquisa de Minas Gerias. Acessado em 13/12/2010, às 18h. 

http://www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT05-2087--Int.pdf.   
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 Nesse contexto, a ideia de controle social é inovadora porque se distancia da forma 

mediada e torna imprescindível a participação imediata e direta da sociedade14. Ou seja, a 

autora defende que, para os cidadãos exercerem controle sobre o(s) governo(s), é necessário 

que haja acesso à informação, e que quanto mais bem informada for a população, mais 

condições ela terá de exercer este controle. Contudo, este fato nem sempre é interesse dos 

governos; visto que, se a população tem informação, obviamente tem conhecimento e, por 

conseguinte, cobrará mais energicamente as ações que este coletivo entender que devam ser 

implantadas e/ou definidas como prioridade para o benefício da massa de excluídos. 

 Ao referir-se a decisões coletivas, Bobbio (2000, p. 31) assinala que, para que as 

decisões tomadas por indivíduos possam ser aceitas como decisão coletiva, é preciso que 

sejam tomadas com base em regras preestabelecidas que definam quais são os indivíduos 

autorizados a tomar decisões vinculatórias em nome de todos. Um regime democrático 

caracteriza-se por atribuir esse poder a um número elevado de membros de um determinado 

grupo.  

 O controle social passa então a ter duplo caráter: aperfeiçoar os mecanismos de 

controle da sociedade sobre o Estado e criar formas de controle da sociedade sobre si 

mesma15.  

  Na primeira década do século XXI, o debate em torno do conceito de controle social 

pode ser dimensionado sobre o poder enquanto mecanismo que tanto obriga quanto habilita a 

ação. Ação que se faz, por sua vez, com base em disputas; em nosso caso, a política de 

financiamento e as propostas de projetos para o ensino da educação básica.  

 Nesse sentido, para Souza (2007), o termo controle social está intrinsecamente 

articulado à democracia representativa, que assegura mecanismos de participação da 

população na formulação, deliberação e fiscalização das políticas públicas. Conferências e 

Conselhos, por exemplo, são formas de participação social e mecanismos conquistados para 

exercer o controle social. 

 Levando em consideração essas premissas, pretende-se identificar o processo da 

participação efetiva de todos os membros do CME, trazer à reflexão qual a essência dos 

conselhos de educação, e propor a criação de mecanismos de valorização do Conselho e de 

                                                             
14

  IDEM. 

15 VIEIRA, Liszt. Cidadania e Sociedade Civil no Espaço Público Democrático. 

http://empreende.org.br/pdf/Capital%20Social%20e%20Cidadania/Cidadania%20e%20sociedade%20civil%20n

o%20espa%C3%A7o%20p%C3%BAblico%20democratico.pdf. Acessado em 21/02/2011, às 16h. 

http://empreende.org.br/pdf/Capital%20Social%20e%20Cidadania/Cidadania%20e%20sociedade%20civil%20no%20espa%C3%A7o%20p%C3%BAblico%20democratico.pdf
http://empreende.org.br/pdf/Capital%20Social%20e%20Cidadania/Cidadania%20e%20sociedade%20civil%20no%20espa%C3%A7o%20p%C3%BAblico%20democratico.pdf
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seus membros, como possível protagonista na melhoria da qualidade de ensino na cidade de 

Lages; além de dar publicidade às ações do Conselho Municipal de Educação.  

 Segundo Bobbio, Mateucci e Pasquino (1991), “acompanhamento e controle social” 

são conceitos presentes já em obras da clássica filosofia política, que abordam os temas de 

Estado, poder, relação entre o agir individual e o coletivo, entre outros. 

 

 

 Para analisar as políticas sociais é necessário compreender também as lutas travadas 

nos espaços da sociedade civil. Mas é importante salientar, como nos ensina 

Gramsci, que este conceito nos indica que as classes subalternas podem obter a 

hegemonia antes de se tornarem classes no poder. Portanto, é na sociedade civil que 

se encontra a possibilidade de formação de novas fontes de legitimidade, novas 

áreas de consenso, já que é através dos aparelhos privados de hegemonia que se 

formam e difundem os valores ideológicos. Esta compreensão traz em seu interior a 

possibilidade de ampliação da esfera pública, como condição sine qua non de 

espaços para formulação e efetivação das políticas sociais, estas trabalhadas como 

direito do cidadão e dever do Estado
16

. 

 

 

 

 O controle social é um direito do cidadão brasileiro, conquistado na CF/ 88. Ou seja, é 

um direito de participação da sociedade no acompanhamento e na verificação da gestão dos 

recursos federais empregados nas políticas públicas. Analisaremos agora, de forma específica, 

um dos mecanismos de controle social: os Conselhos Gestores de Políticas Públicas, entre 

estes os Conselhos de Educação. 

 

 

 Os conselhos gestores de políticas públicas são espaços públicos de composição 
plural e paritária entre Estado e sociedade civil, de natureza deliberativa e 

consultiva, cuja função é formular e controlar a execução das políticas públicas 

setoriais. Os conselhos são o principal canal constitucional de participação popular 

encontrado nas três instâncias do governo (federal, estadual e municipal) 

(MÓDULO DE COMPETÊNCIAS BÁSICAS, 2006, p. 70). 

 

 

 

 Esses conselhos são espaços públicos onde acontece o debate e a discussão para se 

chegar a acordos na elaboração das políticas públicas; espaço também de tomada de decisão 

sobre elaboração, acompanhamento, fiscalização e avaliação dessas políticas. 

 Nogueira (2004, p. 156- 157) alerta-nos para o fato de que todo processo corre o risco 

de ser manipulado ou instrumentalizado. Os indivíduos que têm maior capacidade 

                                                             
16

 COSTA, Ana Maria. Artigos Relacionados. Acessado em 21/01/2011 às 15h23min. 

/www.uff.br/pos_educacao/joomla/images/.../anamariacosta04.pdf. 
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argumentativa, ideias melhores, mais tempo para dedicação aos conselhos, mais recursos de 

ação e/ou de organização podem ter mais peso nas decisões ou, até mesmo, condicioná-las 

unilateralmente. Portanto, segundo o autor, “não se tem nenhuma garantia de que a dinâmica 

participativa produzirá decisões coletivas que venham a ter efeitos efetivamente 

democráticos”. Logo, correm este risco todos os conselhos que realizam o controle social e 

que desejam que as decisões sejam as mais debatidas possíveis. Mesmo assim, é preferível 

correr este risco ao de que as definições sejam tomadas sem discussão com a sociedade. 

Nogueira alude também ao fato de que os gestores convocam reuniões apenas para dar ciência 

de ações que são decididas num plano técnico, administrativo ou partidário prévio. No 

entanto, todos esses riscos são contrabalançados pelos efeitos positivos da participação da 

sociedade civil na tomada de decisões e no controle sobre as políticas públicas.  

 Desta forma, é imperioso que tanto os gestores e professores quanto os conselheiros 

como um todo tenham conhecimento das funções que desempenham (ou que deveriam 

desempenhar) em um conselho de educação. Assim, faz-se necessário abordarmos as funções 

do CME numa proposta de transformação das práticas. 

 

 

 3.3 FUNÇÕES DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO: UM DEBATE PARA ALÉM DO 

RELATO 

 

 

 A reflexão que pretendemos levantar neste item é no sentido de levar um melhor 

entendimento acerca do que sejam as funções do CME, tanto para a comunidade escolar do 

sistema municipal de educação como para os próprios conselheiros.  

 A LDB de 1996 define a existência de um CNE criado por lei, com funções 

normativas e de supervisão (art. 9°, §1°) sem nominar outros tipos de conselhos. Refere-se, ao 

longo de seu texto, ao estabelecimento de normas próprias de cada sistema de ensino, o que 

faz supor a existência de conselhos de educação como órgãos normativos desses sistemas. Ao 

firmar o município como ente federativo autônomo, a Constituição de 1988, em seu art. 211, 

estabeleceu que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios “organizarão os seus 

sistemas de ensino”, definindo como competência desses últimos a atuação no Ensino 

Fundamental e Pré-Escolar. A LDB, ao regular tais preceitos, reafirmou essa organização 

(art.8º) e explicitou as incumbências dos municípios em matéria de ensino (ou desses níveis 

de escolarização) - (art. 11). A constituição dos sistemas municipais de ensino foi tratada 
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nesse artigo, sendo firmada a possibilidade, ainda, de optar entre compor com o Estado um 

sistema único, ou manter-se integrado ao sistema estadual. 

 A configuração que se desenhou a partir daí, com relação aos sistemas de ensino, 

indica realidades distintas referentes aos conselhos de educação nos diferentes níveis da 

estrutura de ensino no país. 

 Os conselhos são caracterizados como órgãos consultivos e deliberativos do Ministério 

e das Secretarias de Educação, embora outras funções constem em seus regimentos, como 

elaboração de normas e interpretação de legislação educacional. Os conselhos não são dotados 

de natureza legislativa ou judiciária: sua atuação pertence ao âmbito executivo. A principal 

função atribuída aos conselhos de educação, ao longo da história, foi o de colaboração na 

definição de políticas educacionais. Gradativamente foram assumindo a função de elaborar 

normas para os respectivos sistemas de ensino17 como estratégia de efetivação das políticas 

públicas. Essa, porém, tornou-se a função principal dos conselhos, como estratégia de 

controle sobre as autorizações e o funcionamento das instituições de ensino.  

 Ainda muito timidamente, alguns conselhos municipais possuem a função 

fiscalizadora e a função mobilizadora, como estratégia de participação da cidadania no 

controle social das políticas públicas, além, é claro, de desempenharem função consultiva, 

normativa e deliberativa, como é o caso do CME de Lages, SC. Assim nasciam os conselhos 

municipais que estariam, sem dúvida, mais próximos do cidadão, possibilitando maior 

participação. Os Conselhos de Educação constituem um elo permanente entre a sociedade 

civil e os poderes políticos constituídos, responsáveis pelas decisões cotidianas que afetam as 

escolas, os estudantes e professores. Por meio deste colegiado, a sociedade poderá realizar 

seus anseios no campo educacional. Apresentamos, então, as funções que normalmente estão 

explicitadas nos regimentos internos de cada conselho: 

 

 

FUNÇÕES DO CME: Consultiva - Responder a consultas sobre leis educacionais 
e suas aplicações, submetidas a ele por entidades da sociedade pública ou civil 

(Secretaria Municipal da Educação, escolas, universidades, sindicatos, Câmara 

Municipal, Ministério Público), cidadãos ou grupos de cidadãos. Propositiva - 

Sugerir políticas de educação, sistemas de avaliação institucional, medidas para 

melhoria de fluxo e de rendimento escolar e propor cursos de capacitação para 

                                                             
17

 Entende-se por sistemas de ensino o conjunto de instituições e as diversas normativas da organização e da 

gestão das atividades educacionais, ou seja: as escolas, prédios, equipamentos, bibliotecas, laboratórios, alunos, 

professores, currículo, conteúdos, metodologia, tanto públicos como privados (da autora).  
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professores. Mobilizadora - Estimular a participação da sociedade no 

acompanhamento dos serviços educacionais; informá-la sobre as questões 

educacionais do município; tornar-se um espaço de reunião dos esforços do 
executivo e da comunidade para melhoria da educação; promover evento 

educacional para definir ou avaliar o PME; e realizar reuniões sistemáticas com os 

segmentos representados no CME. Deliberativa - É desempenhada somente em 

relação a assuntos sobre os quais tenha poder de decisão. Essas atribuições deverão 

ser definidas na lei que cria o conselho, que pode, por exemplo, aprovar regimentos 

e estatutos; credenciar escolas e autorizar cursos, séries ou ciclos; e deliberar sobre 

os currículos propostos pela secretaria. Normativa - Só é exercida quando o CME 

for, por determinação da lei que o criou, o órgão normativo do sistema de ensino 

municipal. Ele pode assim elaborar normas complementares em relação às diretrizes 

para regimentos escolares; autorizar o funcionamento de estabelecimentos de 

Educação Infantil; determinar critérios para acolhimento de alunos sem 

escolaridade; e interpretar a legislação e as normas educacionais. Fiscalizadora - 

Promover sindicâncias; aplicar sanções a pessoas físicas ou jurídicas que não 

cumprem leis ou normas; solicitar esclarecimento dos responsáveis ao constatar 

irregularidades e denunciá-las aos órgãos competentes, como o Ministério Público, o 

Tribunal de Contas e a Câmara de Vereadores. REVISTA ESCOLA (edição 177 de 

11/2004). 

 

 

 

 No cumprimento de suas funções está a maior virtude de um conselheiro de educação 

a serviço de uma escolarização justa, democrática e de qualidade. Diante do exposto, os 

conselheiros podem preparar-se constantemente, através de estudos e consultas, propondo, 

mobilizando, deliberando, acompanhando e fiscalizando as ações e proposições do governo. 

 Inicialmente concebidos como órgão técnico do governo, os conselheiros eram 

escolhidos pelo executivo, tendo como critério o “notório saber” nos diferentes graus de 

ensino. A Constituição de 1988 e a nova LDB, sob a égide do princípio da gestão democrática 

do ensino público, passaram a requerer aos conselhos de educação uma nova natureza, não 

mais a de órgão de governo, mas a de órgão de Estado; ou seja, a CF e a LDB requerem que 

os conselhos assumam o papel de voz da sociedade, dialogando com a Administração Pública 

e exercendo função mediadora entre a sociedade e o governo. 

 Com a finalidade de representar a sociedade, o critério de composição dos conselhos 

passou, portanto, a ter outro enfoque: a representação da diversidade social. Quanto maior a 

pluralidade da sociedade, mais o conselho caracterizar-se-á como órgão de Estado. 

Analisando o Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação 

vemos: 

 

 

Situados como mediadores entre a sociedade e o governo, os conselhos precisam 

encontrar o equilíbrio entre as diferentes representações que garanta a expressão da 

pluralidade das vozes sociais. Hegemonias de representação são incompatíveis com 

a natureza dos conselhos, de órgão de Estado (2006 p. 90). 
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 Com o propósito de promover a formação humana e a cidadania, os órgãos gestores da 

educação, em parceria com os conselhos, poderão programar políticas públicas no sentido de 

qualificar a educação, refletindo na qualidade de vida e em uma atuação cidadã da população 

brasileira. “Se a educação é uma atividade específica dos seres humanos, se ela coincide com 

o processo de formação humana, isso significa que o educador digno desse nome deverá ser 

um profundo conhecedor do homem” (Saviani e Duarte, 2010, p.423). Este, sem dúvida, é o 

grande desafio para o educador. Conhecer a filosofia deve ser interesse de todos os homens, 

pois ela trata da qualidade humana por excelência, ou seja, seu pensamento e razão. 

 Na história da educação brasileira, os Conselhos de Educação nasceram antes dos 

Sistemas de Ensino. A partir da Constituição de 1934, foram instituídos os sistemas de ensino 

e os conselhos no âmbito federal e estadual. No entanto, muitos municípios não têm 

instituído, ainda, seu sistema de ensino.  

 O artigo 8º da LDB, repetindo o artigo 221 da Constituição, explicita: “A União, os 

Estados, o Distrito federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os 

respectivos sistemas de ensino”. No parágrafo único do artigo 10, a LDB estabelece que “Os 

municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com 

ele um sistema único de educação básica.” A lei, neste caso, impõe que o sistema de ensino 

seja institucionalizado. Para isso, há necessidade de criação de leis próprias, e o município 

que não a estabelecer ficará sujeito à legislação estadual. A falta de um sistema de ensino 

municipal limita as atribuições do CME. Assim, sem sistema próprio, o município não tem 

autonomia em suas competências. Da mesma forma, sem conselhos não há gestão 

participativa e democrática, tampouco uma visão plural das questões educacionais. Não basta 

criar por ato legal o CME; é fundamental que ele esteja em pleno funcionamento para que o 

sistema de ensino se efetive. 

 Nos últimos anos, o governo federal tem criado leis de incentivo à prática do controle 

social sobre a gestão dos recursos públicos, principalmente na área educacional. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal, para além de seu forte viés no sentido do controle dos gastos e do 

endividamento público, apresenta capítulo referente ao controle e à participação do cidadão 

(Capítulo IX da Lei nº. 101 de maio de 2000). A lei que aprovou o Plano Nacional de 

Educação (PNE) também traz, em todo o texto, passagens relacionadas à importância e à 

necessidade do controle social para a maior transparência da gestão, além de reafirmar 

critérios de aplicação dos recursos destinados à educação (Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 

2001). 
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 O princípio da gestão democrática constitui-se de exigências éticas e políticas, e da 

participação da sociedade civil nos sistemas de ensino com o papel de fiscalização e de 

articulação das políticas educacionais. Ressaltamos que não é fácil avaliar uma política 

pública, pois ela traz, intrinsecamente, um caráter contraditório; ou seja, aspectos invisíveis da 

política, que se desvelam nas relações de poder, algumas vezes internamente, outras 

externamente. 

  Os Conselhos de Educação, na qualidade de órgãos colegiados, exercem papel na 

fiscalização e na consolidação da autonomia no gerenciamento. A nosso ver, esse papel não 

pode ser confundido com o trabalho exercido pela Secretaria de Educação. Ele deve 

constituir-se como órgão que fiscaliza, mas que também propõe, e essas proposições devem 

ter afinidade com as necessidades da comunidade escolar e da comunidade no entorno das 

escolas. Formar uma sociedade com cultura de participação é um desafio do CME que pode 

ser iniciado com certa emergência, pois este processo é moroso e necessita ser trabalhado 

cotidianamente.  

 Em termos educacionais, a Constituição inovou em relação às constituições anteriores 

ao incluir o princípio da gestão democrática do ensino público (art. 206, VII). Assim, abriram-

se espaços para a institucionalização de mecanismos de participação na gestão das escolas e 

dos sistemas de educação estaduais ou municipais. 

 

 

Os mais difundidos mecanismos de participação são os conselhos de políticas 
públicas. Na educação estes conselhos são múltiplos e apresentam características 

distintas. Sob a mesma denominação encontramos órgãos vinculados à gestão dos 

sistemas de ensino, com caráter eminentemente consultivo e normativo (conselhos 

de educação) à gestão de instituições de ensino (conselhos escolares) e à gestão de 

políticas educacionais específicas (conselhos do Fundef, conselhos de alimentação e 

transporte escolares, etc.). Também sob o mesmo nome encontramos órgãos com 

diferentes possibilidades de participação democrática
18

. 

 

 

 

  Assim também se pronuncia Teixeira (2004, p. 701) sobre os conselhos de educação 

na organização dos seus sistemas: 

 

 

Pode-se afirmar que os conselhos de educação desempenharam um papel 

fundamental na organização do sistema de ensino no Brasil. Atuando na 

formalização do sistema, eles assumiram a tarefa de normatizar o processo de 

                                                             
18 http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1034&Itemid=2 

Acessado em 22/01/2011, às 13h45min. 

http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1034&Itemid=2
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ensino, estabelecendo as bases para o seu acompanhamento e avaliação. Cumpriram 

o papel para o qual foram criados, construindo conhecimentos sobre a organização 

das políticas educacionais e a administração do ensino, definindo rumos, criando 
alternativas de ação. (TEIXEIRA, 2004, p. 701) 

 

 

 

 A participação da sociedade civil e política, segundo Gramsci, utiliza instrumentos 

institucionais para se expressar, e caracteriza-se pela busca de consensos, construção de 

identidades, pela tentativa de controle da aplicação dos recursos públicos, pela interferência 

na elaboração de orçamentos, criação e efetivação de direitos e pelo enfrentamento de 

problemas cotidianos. No que se refere à Política Pública Educacional, sua formulação deve 

ser de responsabilidade compartilhada entre as secretarias de educação, que efetivamente 

administram, executam e avaliam as ações, e os conselhos de educação. Neste contexto, cabe 

aos conselhos acompanhar e fazer o controle das ações do executivo, numa relação de 

cooperação, mas também de autonomia. É necessário, no entanto, que cada qual execute de 

fato suas funções pré-estabelecidas pela legislação, assim como seu compromisso com a 

qualidade de ensino, principal objetivo do CME.  

 Ressaltamos que a representação da sociedade civil deve estar muito presente nas 

proposições e ações do CME. Não podemos permitir que uma parcela representativa do 

conselho tenha seus anseios atendidos em detrimento do que seria o interesse da classe 

trabalhadora ou de nossos jovens e crianças representantes desta classe. A nosso ver, a 

composição da representação do CME é que determinará o perfil deste órgão: se mais técnico-

burocrático ou de participação social. Salientamos a importância de garantir a pluralidade e a 

representatividade no coletivo do CME, porque somente assim garantir-se-á, de fato, uma 

democracia representativa.  

 Paro (2000, p. 25) afirma que “não pode haver democracia plena sem pessoas 

democráticas para exercê-la”. Concordamos com esta posição do autor, pois acreditamos que 

apenas através de posicionamentos firmes e democráticos é que teremos um conselho com 

representatividade da e para a sociedade civil. Assim, questionamo-nos: em que medida o 

Estado dominado por uma orientação neoliberal pode reverter a vontade da classe dominante 

em atendimento a interesses da classe dominada? Como o CME pode auxiliar na quebra deste 

paradigma arraigado em nossa sociedade civil e escolar?  
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3.4 OS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO: ÂMBITO DE ATUAÇÃO 

 

 

 Em âmbito federal, a forma de organização do Conselho de Educação existe desde 

1931, quando foi criado o Conselho Nacional de Educação, órgão regulado pela Lei n.º 

9.131/95. Os Conselhos Estaduais de Educação foram implantados pela LDB de 1960, e os 

conselhos municipais, apesar de estarem previstos em lei desde 1971, somente com a 

Constituição de 1988 passaram a organizar-se autonomamente. 

 Gohn (2003 p. 100) afirma que nos anos 90 do século XX o “princípio da democracia 

participativa tem orientado para a criação de estruturas participativas”, em que se destacam 

diferentes tipos de conselhos como os nacionais, estaduais e municipais. Esses órgãos têm 

ganhado grande importância porque o repasse de verbas aos entes federados só se concretiza 

na medida de sua implantação. A lei prevê a existência de três conselhos de gestão, ligados ao 

Executivo: O Conselho Municipal de Educação (CME), O Conselho de Alimentação Escolar 

(CAE) e o Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério (Fundeb).   

 Para Bordignon (2009, p. 53), os conselhos de educação foram inicialmente 

concebidos como órgãos de assessoramento, de caráter técnico, assumindo uma dimensão 

política. Em sua análise, o autor define como lenta a participação da sociedade na gestão da 

educação. E é exatamente no campo da negociação e mediação entre sociedade e governo que 

os conselhos devem estar voltados para a defesa dos interesses coletivos.  

 Os Conselhos Municipais são regulamentados por leis estaduais e federais, mas devem 

ser criados por leis municipais, sendo definidos como órgão consultivo, normativo e 

deliberativo do Sistema Municipal de Ensino. 

 São assim organizados os conselhos de educação: 

 O Conselho Nacional de Educação é composto por 24 conselheiros nomeados pelo 

Presidente da República, sendo que pelo menos a metade deles deve ser indicada previamente 

por entidades nacionais vinculadas à educação. Funciona através de duas câmaras compostas 

por 12 membros cada, a saber, a Câmara de Educação Básica e Câmara de Educação 

Superior. Para alguns casos específicos pode ser realizada sessão conjunta entre as duas 

câmaras, chamada de Conselho Pleno. Segundo a LDB, Lei 9493 (1996), este conselho terá 

funções normativas, exercidas através de resoluções e de supervisão, realizadas através dos 

pareceres que emite. Suas resoluções, quando homologadas pelo Ministro da Educação, 
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possuem natureza jurídica, ou seja, são hierarquicamente inferiores às leis, mas, se realizadas 

em sua conformidade, possuem a mesma força delas. 

 Conselho Estadual de Educação - frente à autonomia relativa conferida pela LDB aos 

sistemas estaduais de ensino, há diversas possibilidades de organização, tanto dos conselhos 

estaduais como municipais de educação. No entanto, criados em sua maioria no ano de 1961, 

os conselhos estaduais de educação seguiram o modelo do então Conselho Federal de 

Educação, posteriormente denominado Conselho Nacional. Possuem, em regra, 24 membros, 

geralmente escolhidos pelo governo estadual. O número de membros, as atribuições e a forma 

de investidura dos conselheiros são organizados em lei própria de cada estado. Também 

possuem função normativa e de supervisão, atuando de forma suplementar ao Conselho 

Nacional. Em outras palavras, têm autonomia para atuar nas áreas próprias da circunscrição 

estadual, respeitando norma hierarquicamente superior da União em matéria geral. Pode, 

contudo, atuar mesmo nas áreas de competência da União, em caso de omissão ou delegação 

desta. 

 

 

Conselhos Municipais de Educação-  a possibilidade de criação de conselhos de 

educação em âmbito municipal está prevista na legislação nacional desde a lei n.º 
5.692, de 1971, sendo que ainda hoje sua criação é facultativa, cabendo aos 

municípios decidir se constituem sistema educacional próprio ou se continuam 

integrados ao sistema estadual respectivo. Há boas experiências de conselhos 

municipais, que se afastam do modelo federal e se aproximam mais dos conselhos 

escolares, contando com representação popular e não somente com “especialistas” 

indicados pelo executivo
19

.  

 

 

 

 Bordignon (2009) relata que nem a Constituição Federal de 88 nem a LDBEN- Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, fazem referência aos conselhos 

estaduais e municipais de educação. Essa omissão é coerente com o princípio da autonomia 

dos entes federados na organização de seus sistemas de ensino. A existência ou não de 

conselhos passou a ser objeto das leis orgânicas, tanto de estados como de municípios.  

Os Municípios têm autonomia para, através de lei municipal, organizar seu modelo próprio de 

conselho. A caminhada dos CME tem registrado significativas mudanças em sua natureza, no 

sentido de que eles têm deixado de ser órgãos de governo para tornarem-se órgãos de Estado, 

ou seja, situam-se na mediação entre sociedade e governo. Os conselhos passam, portanto, a 

                                                             
19

  Acessado em 21/04/2011, às 22h30min. .http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php? 

Option=com_content&task=view&id=943&Itemid=2 
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constituir o espaço de exercício de poder pelo cidadão quando falam ao Governo em nome da 

sociedade para apontar a sua intencionalidade e/ou quando formulam estrategicamente as 

políticas educacionais para além da transitoriedade dos governos e de suas preferências. 

 Segundo Bordignon (2009, p. 62-64), historicamente os Conselhos de Educação foram 

situados a serviço dos governos, enquanto estes estavam voltados para os interesses da classe 

dominante. Vejamos:  

 

[...] Essa tensão está na raiz da formação histórica do Estado brasileiro. O Brasil foi 

instituído sob o signo e o imaginário do Estado Napoleônico, concebido como 

patrimônio, coisa do Rei. Essa concepção derivou para a tradição jurídica do direito 

positivo dedutivo – não consuetudinário, que definiu a estrutura do Estado a partir 

dos valores das cortes. [...] mesmo com o advento da república, a gestão da coisa 

pública continuou, entre nós, fortemente marcada pela concepção patrimonialista de 

Estado [...] instituindo uma burocracia baseada na obediência à vontade da 

autoridade [...] este espírito presidiu a constituição e o funcionamento dos conselhos 

de educação até o final do século XX, com sequelas presentes até a primeira década 

do século XXI. 

 
 

 

 Toda a discussão sobre o papel dos CME perpassa pela tensão dessa formação 

histórica. Os conselhos ora foram situados na defesa dos interesses da classe dominante, ora 

de maneira mais incisiva, buscando a participação efetiva na gestão das políticas públicas.  

 Faz-se necessário compreendermos, como nos afirmava Gramsci (1978, p. 2), que 

todos os “homens são filósofos”, pois cada ser humano tem sua concepção de mundo, que se 

manifesta no seu fazer e nas relações que estabelece com o outro; o que nos dá consciência, 

sentimento de pertencimento. Para Gramsci (1978, p. 21), “é o conhecimento crítico da 

concepção do mundo de que fazemos parte, que nos dá consciência da nossa identidade 

ideológica”.  

 Será que há compromissos éticos dos conselheiros para que os conhecimentos e 

saberes no “chão da escola” tornem-se condição para mudanças, para a cidadania? Esse é um 

caminho árduo de trabalho que poderá ser assumido pelo Conselho Municipal de Educação 

em relação ao Ensino Básico das escolas, pois o contexto da globalização individualiza cada 

vez mais o ser humano e este nosso século é marcado por muitas dúvidas e poucas certezas. 

As escolas devem ser incentivadas ao trabalho coletivo e de participação da comunidade em 

seu entorno, visto que um processo democrático não se constitui sem uma dose diária de 

trabalho e esforço, além de clareza dos objetivos a serem alcançados por meio de 

envolvimento, participação e trabalho coletivo. Destacamos a importância de se ter um 

referencial teórico para ser estudado, analisado e refletido nas escolas, no CME e pela gestão 
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da educação municipal. Tem de haver clareza acerca de que educação se quer? A quem serve, 

de fato, esta educação?  Estas questões devem estar presentes na pauta das discussões nas 

esferas que compõem o sistema de educação local. 

 No próximo capítulo, faremos uma breve análise da ocupação do espaço geográfico e 

histórico da Região Serrana de Santa Catarina para entendermos o tipo de participação 

existente no CME e se esta participação resulta do tipo de ocupação do sul do Brasil pós-

colonização brasileira. 
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4.  A CONSTRUÇÃO DA TERRITORIALIDADE DA SERRA CATARINENSE: 

IDENTIDADES, AÇÕES E CONTRADIÇÕES. 

 

 

As ideias da classe dominantes são as ideias dominantes em cada época; 

 dito de outra maneira, a classe que exerce o poder material dominante na sociedade  
é também ao mesmo tempo seu poder espiritual e dominante.  

A classe que teve a sua disposição os meios para produção material dispõe juntamente 

 e ao mesmo tempo dos meios para a produção espiritual,  

o que faz com sejam submetida nesse tempo as ideias daqueles que  

não tem os meios necessários para produzir espiritualmente.  

As ideias dominantes não são outra coisa que  expressão ideal das relações  materiais dominantes,  

 as mesmas relações dominantes concebidas como ideias; portanto,  

as relações que fazem uma determinada classe a classe dominante são também,  

as que conferem o papel dominante as suas ideias.  

(MARX E ENGELS, 1974, p. 50-51) 

 

 

 A intenção, neste capítulo, é perceber e estabelecer analogias entre o grau de 

participação dos conselheiros e a realidade historicamente construída ao longo do tempo, na 

história das relações de classes na Região Serrana. Essas relações são marcadas pelas 

expressões do poder político e denominadas, pela literatura regional: mandonismo, 

coronelismo e populismo. Isto é relevante para a compreensão da territorialidade, enquanto 

construção histórica e cultural do local em que se insere nosso objeto de pesquisa. Locks 

(2010, p. 6-7) afirma que o território: 

 

 

[...] é constituindo pelo conjunto das relações existentes entre os indivíduos na 

identificação de seus problemas, dilemas, contradições presentes na vida social e 

também na busca de soluções. Como é da natureza da vida social, o território se 

constrói e se mostra muito dinâmico, complexo, diversificado, merecendo sempre 

um olhar atento e crítico para sua compreensão e construção. Dito de outra maneira, 

o território é a casa onde vivemos, trabalhamos e fazemos nossa história. 

 

 

 Na constituição da territorialidade, alguns aspectos são relevantes. Dentre eles, 

destacamos a forma como se dá a ocupação e a estruturação do espaço, as atividades 

econômicas desenvolvidas, a etnia e as relações de poder que se desenvolvem. 

 Buscar conhecer as práticas do CME tornou-se fundamental por permitir uma reflexão 

científica sobre sua implantação e seu funcionamento. Para tanto, interessa também a este 

estudo uma breve retrospectiva histórica da cidade de Lages (SC), sua organização social e 

suas articulações políticas, que se estabeleceram e se estabelecem em torno das políticas 
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públicas na área da educação. Nesse sentido, a pesquisa fundamenta-se em autores locais que 

já realizaram estudos sobre o tema.  

 

 

4.1. LOCALIZANDO O ESPAÇO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO ONDE SE DEU A 

PESQUISA 

 

 

 Para que se possa compreender a construção da territorialidade de um determinado 

lugar, é fundamental recorrer à sua história.  Lages é uma cidade que, neste ano de 2011, 

completou 245 anos. No contexto histórico de demarcação deste território, sabe-se que esta 

região foi objeto do jogo de interesses e das disputas entre as metrópoles Portugal e Espanha. 

 

 
 A região sul do Brasil constitui-se em cenário de históricas lutas geopolíticas entre 

impérios coloniais: Espanha e Portugal, desde o tratado sem limite (Tordesilhas de 

1494), até o conflito de 1801 que marcou a conquista definitiva brasileiro-

portuguesa dos atuais limites do país. LOCKS (2006, p. 12) 

 

 

 Após sua fundação, a Vila e a região dos campos serranos não foram contempladas 

por projetos de desenvolvimento dentro do contexto nacional e estadual. Somente com o 

projeto de Brasil urbano e industrial do governo de Getúlio Vargas, a partir de 1930, é que a 

região passou a figurar no desenvolvimento nacional, através do ciclo da madeira. As 

transformações na vida social, econômica, política e cultural do Brasil Colônia ocorreram de 

forma muito lenta. Principalmente na expansão da exploração mineradora, essas 

transformações atingiram diretamente o sul do Brasil; primeiro, levando os muares para 

substituição de mão de obra escrava e, depois, ao levar o gado à região de São Paulo e Minas 

Gerais. Assim começa a nossa história. 

 A conhecida Região Serrana situa-se no Planalto Central de Santa Catarina e abrange, 

atualmente, uma área de 18.089 km. Compõem a microrregião: Celso Ramos, Anita 

Garibaldi, Cerro Negro, Campo Belo do Sul, São José do Cerrito, Correia Pinto, Ponte Alta, 

Curitibanos, São Cristovão do Sul, Otacílio Costa, Bom Retiro, Urubici, Rio Rufino, 

Urupema, São Joaquim, Bom Jardim da Serra e Lages. Neste conjunto de municípios, Lages, 

já se consolidou como cidade polo, destacando-se no comércio, saúde e educação.  

 Do ponto de vista histórico, sabe-se que esta região, antes do Brasil Colônia, era 

habitada por índios (mais conhecidos como bugres) das tribos: Xocléng, Guarani ou Carijó e 
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Kaigang. Viviam em tribos, extraindo sua sobrevivência da caça, da pesca, frutos do mato e, 

sobretudo, da coleta do pinhão. Com a chegada dos colonizadores, não se adaptaram ao seu 

modo de vida nem serviram como mão de obra, e foram completamente dizimados. (Cf., 

COSTA, 1982; SANTOS, 1973; SANTOS, 1997). Segundo Peixer, (2002, p. 40), “a cidade 

de Lages foi fundada em 1766 pelo paulista de origem portuguesa. [...] Antônio Correia Pinto 

de Macedo chefiou a expedição para erguer a Vila de Nossa Senhora dos Prazeres das 

Lagens”. O objetivo era conter o avanço dos espanhóis no sul do Brasil e explorar a pecuária, 

fornecendo carne para os trabalhadores das fazendas de café, em São Paulo e da mineração, 

em Minas Gerais; assim Lages se tornou corredor de passagem do gado de Viamão (RS) para 

São Paulo. 

  A história da organização social, econômica, política e cultural da região está 

intimamente ligada à formação da estrutura fundiária. Através da concessão de grandes 

extensões de terras pelo sistema sesmaria (uma sesmaria= 108 milhões de campos = 10.800 

hectares), alguns amigos do governo receberam até 35 sesmarias. Instalou-se, desde logo, a 

exploração da pecuária extensiva como atividade econômica determinante. As terras eram 

concedidas pelos governadores-gerais a amigos que servissem aos interesses do Brasil 

Colônia de Portugal. Deste modo nasce o latifúndio, definindo as relações econômicas, 

políticas e sociais da região; o longo da história da Região Serrana, desde a fundação de 

Lages.  

 Segundo Munarim (2000, p. 95), “o autoritarismo sempre esteve presente nas relações 

sociais e políticas de diferentes modos”. Desta forma, pode-se compreender que o 

autoritarismo introjetou-se na consciência dos dominados de tal modo que estes passaram a 

considerar natural a relação entre dominadores e dominados. Esta relação chega aos dias 

atuais, início da segunda década do século XXI, ainda como uma relação natural. Exemplo 

disso é o jargão popular “Quem pode manda e quem tem juízo obedece”, bastante 

disseminado, principalmente entre a classe pobre. Esta relação comumente é repassada pela 

escola, disseminando a ideologia da classe dominante. Outro exemplo típico desta 

compreensão são as relações de gênero na região, nas quais, historicamente, predominaram 

relações de dominação e submissão, respectivamente, entre homens e mulheres. 
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4.1.1 Relações Políticas Na Serra Catarinense 

 

 

 O primeiro período histórico pode ser identificado como Pré-Republicano (1766 – 

1889) 
20

, no qual o autoritarismo se expressa no chamado “mandonismo local”. Assim, o 

poder emana da propriedade da terra. O latifundiário, o fazendeiro é o “senhor absoluto de 

coisas e gentes”. O poder dominante tem origem no poder privado, situado localmente. Locks 

(1988) faz uma análise antropológica sobre a herança cultural vivida pelo povo brasileiro, 

referindo-se ao segmento étnico caboclo, maior parte da população da Região Serrana. O 

autor afirma que as relações sociais caracterizaram-se por relações de dominação e 

subordinação em relação aos segmentos sociais proprietários de terra. 

 

 

 Alguns fatores poderão explicar a herança cultural que pesa negativamente sobre o 

segmento étnico caboclo ou brasileiro[...] um componente histórico que pesou e 
pesa sobre a etnicidade do brasileiro nos Campos de Lages, foi o espaço social e 

cultural da fazenda, não proprietário e responsável pelas duras tarefas da fazenda, 

sem nenhuma perspectiva de mobilidade social e acesso aos bens materiais e 

culturais. O fazendeiro deteve o poder material e ideológico definidores de 

situações, de papeis sociais e leis para seus subordinados. (LOCKS, 1988, p. 78. 

Grifos do autor)  

 

 

 Assim se constituíram as relações sociais e culturais da historicidade da formação 

populacional da Serra Catarinense. Afirmamos, no entanto, que essas relações não foram 

sempre pacíficas: houve momentos de lutas e revoltas. A Guerra do Contestado (1912-1916) é 

um exemplo forte e presente na história da Região. História que também tem ranços da classe 

dominante. 

 Um segundo período da história (1889 – 1930) é aquele no qual o autoritarismo se 

expressa no chamado coronelismo. Na Região Serrana, este período teve maior duração: a 

data-símbolo do fim do coronelismo na região é 1972, quando o último representante da 

família Ramos deixa o poder público municipal de Lages. Embora nos questionemos se 

                                                             
20

 Destacamos que a metodologia da citação de datas é apenas didática, para localizar o leitor no tempo e espaço; 

com isto não queremos afirmar que a história se apresenta linearmente, em períodos estanques, sem conflitos, 

contradições e lutas de classe. 
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realmente o coronelismo não resiste ao tempo, parece-nos que essa relação continua 

fortemente arraigada na cultura local. Assim nos reportamos a Peixer (2002, p. 53): 

 

 

Durante grande parte deste século, até a década de 60, a estrutura política local 

girava em torno de duas oligarquias, ambas de grande expressão regional. Entre 

alianças políticas e privadas e disputas de hegemonia, as oligarquias dos ramos e 
Costa governaram Lages até 1973 [...] a base do poder político dessas oligarquias 

era, em primeira instância, a concentração de terras aliada à submissão econômica e 

cultural dos grupos rurais.  

 

 

 

 O coronelismo21 se expressa através do exercício do uso direto do poder público, assim 

com a propriedade de grande extensão de terras sustentava o mandonismo, ou seja, o poder 

privado, agora público, garante a relação de dominação e submissão, perpetuando o 

autoritarismo. Os coronéis, proprietários de grandes extensões de terra e, ao mesmo tempo, 

chefes políticos locais, estabelecem uma aliança com o Estado: de um lado, o coronel garante 

aos governantes o apoio político, ao passo que os governantes transferem ao coronel poderes 

de distribuição de favores. Nasce desta relação o clientelismo: o cidadão recebe o favor do 

chefe político que presta favor em nome do Estado, e a ele fica comprometido com o seu voto 

e os de sua família. Na Região Serrana, o sentimento de obrigação constitui um traço cultural 

muito forte. Neste contexto, pretendemos mostrar que a experiência do CME é relevante 

justamente ao se levar em conta essa história de autoritarismo, que nasce junto com a 

fundação da cidade. Tal característica, possivelmente, marca as relações internas entre os 

conselheiros e junto às demandas e interesses do “chão da escola”. 

 Um terceiro período da história da Região Serrana (1973 – 1983) expressa o 

autoritarismo através do populismo. Neste período, aconteceram em Lages apenas duas 

administrações: uma denominada “populismo caudilho”, caracterizada pelo personalismo do 

Executivo e do fanatismo de seus seguidores. A segunda inicia em 1977 até 1983, marcada 

pela “participação popular”, quando a Prefeitura, aparentemente, põe-se a serviço das 

camadas empobrecidas da população. Segundo Munarim (2000, p.96), o comando do 

município de Lages é assumido por um político de postura progressista, que se cerca de um 

                                                             
21

 O coronelismo, identificado como fenômeno típico do Brasil da Primeira República, é entendido aqui como 

uma forma de exercício autoritário do poder público materializado, sobretudo, no Poder Executivo municipal. O 

poder privado das elites agrárias dominantes e o poder do Estado se confundem num único sistema onde 

prevalecem os interesses privados dos que dominam. (MUNARIM, 2000, p. 95) 
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pequeno grupo de intelectuais para induzir um processo de organização social das classes 

populares e de participação na gestão do município. 

 O quarto e último período (1983 - até os dias atuais) de expressão do autoritarismo na 

história da Região Serrana é o que se denomina “tecnoburocratismo”. Trata-se de um governo 

que age em favor das classes proprietárias. A tecnoburocracia está plenamente associada ao 

neoliberalismo, em que a sociedade é regida pelas leis do mercado. É a perfeita combinação 

entre o poder público e os interesses privados. A tecnoburocracia é a transformação da 

política em procedimentos administrativos, despolitizando-a e tecnificando-a. Também 

conhecida por “governo de gabinete”, em que a formulação das políticas públicas ocorre de 

cima para baixo. Um grupo de técnicos-políticos se acerca do Poder Executivo para governar 

em seu nome. Deste modo, não há participação popular.  

 

 

4.1.2 Relações Econômicas da Região Serrana  

 

 

 As atividades econômicas desenvolvidas na região não responderam às reais 

necessidades da população. Com a extensiva criação de gado que havia no Rio Grande do Sul 

e a necessidade de trazê-los até o mercado consumidor da época (séc. XVIII), os tropeiros 

fizeram o caminho que atualmente é utilizado pela Rodovia BR 116. Assim, esses paradouros 

foram transformando-se em cidades, como Lages. Por isso, muitos dos tropeiros que 

passavam por estas áreas foram se fixando nestes locais, trazendo também a criação de gado, 

já que havia abundância em pastagens e clima propício. Ao fim do século XVIII e início do 

século XIX, o governo imperial iniciou a implantação de uma estrada de ferro que ligasse São 

Paulo a Santa Maria, passando por Lages. De 1766 (ano da fundação de Lages) a 1948, 

predominou a exploração econômica da pecuária extensiva: muita terra e pouco gado. Os 

campos nativos, a qualidade do solo e o clima, associados à demanda do mercado nacional, 

favoreceram o desenvolvimento da pecuária. Em 1770, Lages emancipava-se da Capitania de 

São Paulo, anexando-se à Capitania de Santa Catarina. Os campos serranos eram ricos em 

pinheirais; no entanto, antes dos anos 30 do século XX, essa riqueza não tinha valor de 

mercado. Com Getúlio Vargas e depois com Juscelino, o Brasil apresentava sua face 

industrial e urbana e, a partir de então, a madeira passa a ter valor comercial. 
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A década de 40 é um período de transição econômica e social para Lages, de uma 

cidade residencial com grande proeminência dos fazendeiros e voltada para as 

atividades do campo, para uma cidade fornecedora de bens e serviços para a 
indústria madeireira (PEIXER, 2002, p. 102). 

 

 

 

 Em 1948, chega a Lages o primeiro contingente de gaúchos e italianos a fim de 

explorar a madeira. A partir daí, instalaram-se centenas de serrarias em toda a região. Os 

fazendeiros tradicionais, na sua maioria, não se envolveram com esta atividade. Venderam o 

pinheiro e investiram em terras de outras regiões brasileiras ou em suas propriedades. A maior 

parte da madeira extraída e comercializada foi transferida para outras regiões, como para a 

construção de Brasília, além de exportada. Assim nos reportamos a Rodrigues e Azzi (2007, 

p. 93) para reforçar a tese: 

 

 

 A metamorfose do sistema patrimonialista e oligárquico para o sistema capitalista, 

obviamente, vai interferir na formação do coletivo operário e em sua consciência de 

classe. A maneira reformista que caracterizou a passagem das fazendas de tipo 

feudal para fazendas capitalistas impõe aos operários novo modelo de exploração do 

trabalho. Isso ocorre principalmente em virtude das mudanças na relação de trabalho 

de um “compadrio” clientelista para a estrutura de trabalho assalariado num modelo 

de grandes indústrias madeireiras, moveleiras e papeleiras. Os trabalhadores vão 

sentir na pele as contradições das relações de trabalho no sistema capitalista. 

 

 
 

 Com a instalação das serrarias e do consequente comércio da madeira, as relações 

clientelistas passam a dar lugar para o trabalho assalariado, aumentando a população e a 

circulação de dinheiro e mercadoria, e ampliando os limites da cidade. Forma-se, então, um 

cinturão de pobreza que perdura nos dias atuais, início da segunda década do século XXI. 

  Munarim (1999, p. 93) descreve que o período que compreende o ciclo da madeira22 

foi um “período de euforia desenvolvimentista com farta extração de madeira de araucária” 

em toda a região, ultrapassando a pecuária e tornando-se base de impulso ao desenvolvimento 

econômico.  

 Nos anos de 1970, desenvolveu-se a agroindústria na região. A crise econômica na 

Região Serrana, segundo analisa Munarim (1999, p. 99- 102), deu-se frente à aplicação da 

                                                             
22 Para melhor compreender o significado histórico do ciclo da madeira para a Região Serrana, temos de olhá-lo 

sob dois prismas: primeiro, a divisão internacional do trabalho, por onde entenderemos a integração da economia 

regional no âmbito da economia nacional e no âmbito do capital monopolista; segundo, em consequência do 

conteúdo histórico do primeiro, o da crise de hegemonia das elites dominantes – as oligarquias rurais- e a 

proletarização do campo. (MUNARIM, 1990 p. 78-79) 
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riqueza em atividades econômicas de outros e à falta de perspectiva de um novo eixo 

norteador de desenvolvimento na região. Com o esgotamento da madeira e o aceleramento da 

industrialização, implantam-se duas papeleiras de porte multinacional. A partir daí ocorrem 

grandes reflorestamentos, nos quais a araucária é substituída pelo Pinus Elliots, trazendo 

sérios problemas ecológicos e nova concentração de terras, através de compra e arrendamento 

por parte das empresas. É o início da implantação do processo agroindustrial na Serra 

Catarinense. É importante frisar que o desenvolvimento econômico, político, social da 

Região Serrana não ocorreu espontaneamente, mas de forma planejada, sob a intervenção do 

Estado capitalista, por meio da política da divisão regional do trabalho. Esta divisão nada 

mais é do que uma forma de expropriação de uma região sobre a outra. No caso da Região 

Serrana, é nítida a constatação de que a extração da riqueza natural subsidiou o modelo 

capitalista urbano industrial concentrador. 

 

  

4.1.3 Relações Sócio - Culturais da Região Serrana 

 

 

 Em Munarim (1990, p. 20-24), é interessante observar as relações sociais presentes 

nos vários períodos referidos anteriormente. No período da pecuária extensiva, marcado pelo 

“mandonismo local, a relação de classe se dá entre o fazendeiro latifundiário e o caboclo 

peão” (trabalha nas fazendas de gado) e o caboclo roceiro (trabalha na pequena agricultura, 

nas terras arrendadas e barrancas de rio). “São relações sociais de dominação e submissão”. 

Nas palavras de Munarim (1990), os caboclos peões são totalmente submissos aos patrões 

fazendeiros, “donos das terras e das gentes”; enquanto que o caboclo roceiro encontra mais 

condições de desenvolver a consciência de classes dominada. Essas relações estão 

“cimentadas” pelos fortes laços de compadrios e legitimadas pela religião, como veremos 

mais adiante.  

 Munarim (1990) argumenta que, no período marcado pelo coronelismo, os dominados 

(peões, capatazes, trabalhadores rurais) são presas fáceis do clientelismo, novo ingrediente 

para favorecer a hegemonia (força) da classe dominante. A partir de 1948, com o processo da 

extração da madeira, é principalmente o caboclo roceiro que se transforma em operário na 

serraria. A implantação da agroindústria, aproximadamente na década de 1970, traz 

consequências para os trabalhadores do campo e, sobretudo, para os que se encontram na 

periferia das cidades, expulsos do campo em virtude da política agrícola inadequada e do 



80 

 

esgotamento da madeira. Considere-se que, para significativo número destes trabalhadores, 

restou a possibilidade de sonhar com melhores condições de vida em outros centros urbanos. 

 As culturas, principalmente de maçã, alho, pinus e soja, exigiriam grande contingente 

de mão de obra. É a partir de então que surgem os trabalhadores assalariados, permanentes ou 

temporários (boias-frias). Essa massa de trabalhadores, até pouquíssimo tempo, era 

considerada exército de reserva a ser absorvido pelo mercado. As novas leis de mercado que 

regem o modelo de desenvolvimento brasileiro neoliberal reduzem cada vez mais a parcela 

dos que produzem e dos que consomem. Na lógica neoliberal, essa massa sobrante não tem 

perspectiva de trabalho e salário digno, terra para morar e plantar, saúde, educação, enfim, 

vida com dignidade. 

 Fazendo uma retrospectiva histórica, (Munarim, 1999), (Munarim, 2000) e (Peixer, 

2002), percebe-se que os trabalhadores têm vivido numa situação permanente de submissão. 

Esse fenômeno é explicado através do grau de consciência das classes populares, que se deve 

ao “caldo” de cultura e submissão introjetado ao longo da história que, por sua vez, acaba 

reproduzindo o mesmo modo de pensar e agir das classes dominantes Este fato pode ser 

constatado numa cultura que rejeita o novo e resiste à organização, sendo individualista, 

submissa, resignada e fatalista. Em síntese, as classes populares foram, ao longo da história, 

massa de manobra dos interesses das classes dominantes, especialmente das oligarquias que 

se sucederam no poder, por muitas décadas, através do mandonismo local, coronelismo, 

populismo e tecnoburocratismo, ainda extremamente enraizados na Região Serrana. Martins 

(1994, p. 14) argumenta que: 

 

 

Quando se reconhece que a sociedade brasileira de origem colonial, com problemas 

similares, é uma sociedade de história lenta e se toma esta constatação como 

perspectiva de interpretação da realidade social, os resultados são diferentes dos que 

se consegue por outro meio. [...] uma sociologia da história lenta permite fazer uma 

leitura dos fatos e acontecimentos orientados pela necessidade de distinguir no 

contemporâneo a presença viva e ativa de estruturas fundamentais do passado. 

(grifos do autor) 

 

 

 A história brasileira e, por consequência, da Região Serrana Catarinense têm 

demonstrado, ao longo do tempo, que o atraso é sinônimo de poder. As classes dominantes e 

as classes políticas (locais, regionais e do país) sempre apostaram no atraso da sociedade civil 

para dominá-la e expropriá-la de direitos como saúde, educação, cultura e cidadania. Por 

outro lado, a história contemporânea brasileira tem sido a busca desenfreada por 



81 

 

desenvolvimento, sem pensar nas consequências deste ato. Estamos também nos referindo à 

exploração (in)consciente e (in)consequente da natureza, ou seja, buscamos o progresso a 

qualquer preço. Segundo Martins (1994), “a história da sociedade brasileira tem sido uma 

história inacabada, uma história que não se concluiu uma história que não chega ao fim de 

períodos definidos de transformação concluídas [...] é uma história sempre por fazer”.  

 Diante disso, temos de repensar as políticas públicas para a classe trabalhadora deste 

país. O que estamos oferecendo? Que tipo de educação temos oferecido e a quem ela serve? 

As transformações sociais no Brasil são lentas; não há o novo, não há a revolução; ou, como 

define Martins: “estamos sempre reformando o velho”. Essa história não é recente: desde o 

tempo colonial até o início da segunda década do século XXI, as novas classes ajustam-se e 

moldam-se ao clientelismo. Assim, a história foi sempre uma troca de favores, quer entre a 

burguesia e o Estado (ou vice-versa), quer entre os trabalhadores e a burguesia. Como 

educadores, temos a tarefa de “educar” uma classe trabalhadora para a consciência e a 

autonomia, de modo que seja possível uma “trans-formação” das injustiças sociais que se 

tornam lugar-comum nos meios midiáticos.  

 Certamente é fato que a classe burguesa e a prática ao longo da história associam 

patrimônio e posse da terra ao poder. Até o início da segunda década do século XXI, o poder 

econômico continua vinculado ao poder político local e regional. Com convicção, podemos 

afirmar que essa prática tem se tornado o que podemos chamar de “cultura de apropriação do 

público pelo privado”, ou seja, os políticos do século XX e XXI apropriam-se do dinheiro 

público para benefício próprio ou para beneficio de seus aliados políticos. Constantemente, 

vemos a corrupção ser denunciada: a cada dia, novas denúncias aparecem na mídia. Isso é 

reflexo, primeiro, da impunidade que assola o país (principalmente no caso dos políticos 

eleitos para representar o povo) e, em segundo lugar, das relações clientelistas ainda vivas em 

pleno início da segunda década do século XXI. Segundo Martins (1994, p. 40), os pobres 

votam por lealdade ou pagamento de favores, não por convicção política. 

 

 

A tradição de um sistema político, baseada na confusa relação do patrimônio público 
e privado tem sido a base a partir da qual essa relação foi dando lugar a 

procedimentos que começam a ser classificados como corretos. Poucas vezes, o que 

hoje chamamos corrupção chegou a causar indignação política, com efeitos 

políticos. 
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 Podemos destacar a Reforma Política que se arrasta há anos na Câmara Federal e no 

Senado. Esta reforma não é votada porque, obviamente, sua concretização não é interessante 

para nossos políticos. A democratização do Brasil após a década de 1980, mais precisamente 

após a Assembleia Constituinte, não trouxe outra coisa senão os ranços do patrimonialismo 

para estabelecer relações clientelistas entre a classe política e os eleitores. Verbas que são 

destinadas a ONGs através de convênios, muitas vezes escondem a corrupção, como ao que 

temos assistido na mídia. 

 Para Munarim (1990, p. 38-39), “a religião exerceu uma função significativa no meio 

das relações e interesses de classe”. De um lado, o povo caboclo apresenta-se como um povo 

crente, marcado por uma forte religiosidade que se apresenta por meio de tradições, ritos e 

símbolos bem próprios. A religião, para o caboclo, tem sido um meio de aglutinação, 

formação de comunidades caboclas, resistência e manutenção de sua esperança. Por outro 

lado, as classes dominantes souberam manejar a força da religião junto aos caboclos para 

cimentar sua hegemonia de classe, de forma que estas relações fossem aceitas e reproduzidas 

como “algo natural” e “querido por Deus”. Através destes modos, ora fortaleceu-se os 

interesses das classes dominantes ora contribuiu-se para a resistência e defesa dos oprimidos. 

Outras formas de dominação são identificadas também na educação escolar, na imprensa e em 

outros bens culturais.  A educação escolar dos filhos e filhas da classe dominante acontecia na 

escola particular: inicialmente no Vale dos Sinos (RS), depois em Lages. Nesta, a educação 

para os meninos era no Colégio Diocesano (de padres franciscanos), e para as meninas, no 

Colégio Santa Rosa de Lima (das Irmãs da Divina Providência). Nessas duas escolas de 

rígidas disciplinas e densos conteúdos, foram (e ainda são) formadas as elites dominantes da 

Região Serrana. Aos demais, restavam pobres e poucas escolas públicas Para Gramsci, a 

relação entre poderes políticos (a superestrutura) e os poderes econômicos (a estrutura), é 

orgânica e dialética, agindo na formação do bloco histórico. Esta afirmação pode ser 

comprovada no que afirma Portelli (1983, p. 47-56): 

 

 

[...] a relação entre esses dois momentos igualmente determinantes: o momento 
estrutural, pois ele é a base que engendra diretamente a superestrutura, que no início 

é apenas o seu complexo: durante o período considerado, a superestrutura só poderá 

desenvolver-se e agir entre limites estruturais bem precisos: assim, a estrutura influi 

constantemente sobre as atividades da superestrutura. O momento ético-político 

desempenha de qualquer modo, em função dessa base, um papel motor. É ele que 

desenvolve a consciência de classe dos grupos sociais, que os organiza política e 

ideologicamente; no seio da superestrutura, então, desenrola-se o essencial do 

movimento histórico e a estrutura torna-se o instrumento da atividade da 

superestrutura. A fraqueza ou importância desta última podem, inclusive, limitar a 
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evolução da estrutura, seja mantendo o antigo bloco histórico, seja não superando o 

nível de trade unionista da correlação de forças. 

 
 

 

 Nesta situação de classes sociais historicamente produzidas, ficava difícil a 

emergência e a organização de qualquer reação consciente, no sentido de transformação das 

estruturas existentes ou de rompimento do bloco histórico estabelecido. A preocupação em 

estudar o período que antecede a pesquisa, limita-se a evidenciar elementos da história da 

Região Serrana que julgamos essenciais à discussão do tema. Foi necessário certo rigor nos 

critérios de mapeamento deste período para reforçarmos a hipótese que levantamos 

anteriormente sobre o tipo de participação que têm os conselheiros, bem como a importância 

na produção histórica. Tentamos analisar o processo histórico de poder, dominação e 

submissão, ou seja, as relações de força das classes sociais identificadas na Região Serrana de 

Santa Catarina; tendo como pensamento norteador a concepção gramsciana (Gramsci, 1978, 

p. 190) de análises históricas e políticas, para saber encontrar a justa relação entre o que é 

orgânico (relativamente permanente) e o que é ocasional (conjuntura). Entretanto, é 

necessário correr o risco, visto que importa fundamentar historicamente uma prática concreta.  

 Diante do exposto, levantamos a hipótese de que o tipo de participação dos 

conselheiros pode ter um ranço da relação entre o coronel e o capataz, isto é, uma relação de 

subordinação e/ou submissão. Em outras palavras: de respeito e/ou de temor pelas decisões 

e/ou proposições que partem dos representantes do governo; não acontecendo, por 

conseguinte, a representação e a autonomia tão desejadas pelo coletivo da sociedade civil. 

Chegamos a levantar a possibilidade de os conselhos representarem apenas os interesses de 

suas instituições, não representando, portanto, a sociedade civil, que seria o “natural” de todos 

os conselhos que exercem a fiscalização e o acompanhamento das proposições dos 

representantes do poder público. Dito de outra maneira, a lógica: visão de mundo, valores e 

princípios engendrados ao longo da história de relações conturbadas pelo autoritarismo, 

coronelismo e clientelismo, continuam, ainda hoje, a orientar condutas e, inclusive, a 

influenciar comportamentos de sujeitos envolvidos com políticas públicas. 
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4.2. SOBRE O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGES, SC. 

 

 

 Abordaremos os aspectos históricos de criação do Conselho Municipal de Educação 

em Lages destacando algumas funções, atribuições e finalidades para as quais foi criado. O 

CME foi criado pela Lei 1829, de 28 de dezembro de 1992. Em seu artigo 1º, estão definidas 

as competências do Conselho. Vejamos algumas: 

I. Elaborar o seu regimento, a ser aprovado por decreto, pelo Chefe do Poder Executivo; 

II. Colaborar com a Secretaria Municipal de Educação, na organização e direção do ensino;  

III. Analisar Leis, Decretos e Regulamentos relacionados com o ensino, com vistas a sua 

eficiente aplicação; 

IV. Sugerir as medidas que julgar necessárias a melhor solução dos problemas educacionais 

do Município; 

V. Opinar nos casos em que divirjam os pareceres dos Órgãos Técnicos ou Administrativos 

da Secretaria da Educação ou naqueles casos em que o Secretário julgue aconselhável mais 

amplo debate; 

VI. Integrar comissões designadas pelo Chefe do Poder Executivo para estudos dos problemas 

educacionais de qualquer gênero e grau; 

VII. Fiscalizar que a aplicação de recursos, obedeça ao limite na Constituição Federal e Lei 

Orgânica do Município; 

VIII. Assessorar o poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária, na área da 

Educação; 

IX. Estabelecer critérios para a concessão de bolsas de estudo e auxílio a estudantes carentes;  

X. Apreciar o Plano Municipal de Educação; 

XI. Emitir parecer sobre convênios ou contratos de cunho educacional a serem celebrados 

pelo Poder Executivo; 

XII. Exercer as atribuições que forem delegadas pelo Conselho Estadual da Educação.  

 É importante destacar que, embora os CMEs tenham sido criados com perfil de espaço 

consultivo, ou ainda como órgão de participação esporádica, eles constituem importante 

espaço de aprendizado democrático, especialmente na sociedade brasileira, já que esta se 

encontra em processo de construção de cidadania política e social. O desafio é tornar estes 

espaços cada vez mais democráticos e deliberativos, tentando apagar quaisquer resquícios do 

autoritarismo de outrora, que impregnaram as relações entre sociedade civil e Estado.   
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 Na Lei 1829/92, que cria o CME em Lages, consta a apreciação do Plano Municipal 

de Educação por parte do Conselho, conforme prevê o inciso X, muito embora o Plano tenha 

sido apresentado à Câmara de Vereadores somente em 2008. Este é um exemplo claro de que, 

nem sempre, as funções são efetivadas ou exercidas minimamente. 

  Em seu artigo 2º, a Lei vincula o CME à Secretaria da Educação, delimitando que o 

Conselho será composto de seis membros titulares e três membros suplentes. 

  No § 1º, ainda do art. 2º, estabelece-se que os conselheiros sejam escolhidos entre 

pessoas de “reconhecida capacidade e experiência” em assuntos educacionais, a serem 

indicados posteriormente pelo Chefe do Poder Executivo e por eleição direta entre os 

professores da Rede Municipal de Ensino, e nomeados por Decreto. Este parágrafo, portanto, 

excluiria a representatividade dos alunos e dos pais, por não conseguirem preencher um dos 

requisitos: o de reconhecida capacidade e experiência em assuntos educacionais. Logo, trata-

se de uma lei que já nasceu excludente, sob nosso ponto de vista.  

 O § 2º especifica o tempo de mandato, que será de um ano, podendo ser reconduzido 

por mais um ano. Em nossa análise, este tempo é muito curto para que seja possível conhecer 

todas as atividades e funções que cabem ao conselho exercer.  

 Em seu artigo 4º, a Lei 1829/92 prevê que o CME terá quatro comissões, a saber:  

I. Ensino de 1º grau; 

II.  Ensino de 2º grau; 

III.  Legislação e norma;  

IV.  Planejamento.  

 Vemos que, quando de sua sanção, no ano de 1992, a Lei de Criação do CME não 

fazia referência à Educação Infantil, já que esta ainda não havia sido implantada no município 

e o Pré-Escolar pertencia ao Ensino Fundamental. 

 É importante salientar que, apesar de o CME ter sido criado em 1992, ele apenas foi 

instituído de fato em 1994, no momento da posse dos conselheiros, em 05 de dezembro de 

1994.  

 Segundo consta em ata, as instituições de ensino foram consultadas pela Secretaria da 

Educação, elegendo seus representantes. A eleição foi composta de 405 (quatrocentos e cinco 

votos) e ocorreu entre os dias trinta e um de outubro e três de novembro daquele ano. O 

Conselho Municipal de Educação ficou assim composto: 

 - Presidente: Giovane Broering, representante das escolas particulares; 

 - Conselheiros: Cleusa Couto, representando a Uniplac; 

 - Ivani Cavalca, representando a Sere; 
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 - Maria Waltair Carvalho, representando o Sinte; 

 - Aidamar Hoffer, representante da Alprom; 

 - Valcir Pezzi, representando os Conselhos de Pais e Professores (CPP); 

 - Edson Athayde, representando a União Lageana de Estudantes (ULES); 

 - Sônia Silva, representante das Escolas Públicas Municipais; 

 - Ricardo Leone Martins, representando a Secretaria Municipal de Educação.  

 Consta também em ata que, na oportunidade, a secretária da educação entregou ao 

presidente do CME cópia do Plano Municipal de Educação e do Projeto Educa-Ação, projeto 

de Governo que vinha sendo desenvolvido no sistema de educação municipal.  Se fizermos 

uma análise acurada desta composição do CME, podemos destacar que a maioria dos 

membros integrantes estava ligada diretamente à educação e ao serviço público; sendo, 

portanto, pessoas que talvez não representassem a vontade da sociedade civil, mas que 

poderiam formar um bloco ideológico ou um grupo defensor dos interesses particulares ou, no 

máximo, do interesse das instituições que representavam. Uma conquista importante foi a de 

que o presidente do CME seria eleito pelos seus pares, tirando a prerrogativa de que o 

presidente naturalmente seria o Secretário de Educação. Em 1995, o prefeito da época fez 

uma alteração na Lei 1829/ 92 que criava o CME. Trata-se da Lei 2087/95, que amplia a 

representação do Conselho: de 6 (seis) membros titulares e 3 (três) suplentes para 10 (dez) 

membros titulares e 10 (dez) suplentes. Esta lei amplia também o tempo de mandato, que 

passa de 1 (um) para 3 (três) anos, sendo que 1/3 será substituído no segundo ano, podendo 

haver recondução e substituição, a qualquer tempo e a critério dos órgãos e entidades 

representados. 

 Esta modificação da Lei ampliou a representação de entidades, o que possibilitou (ou 

poderia possibilitar) uma maior participação no processo de tomada de decisão, bem como a 

possibilidade de mais instituições tomarem assento no CME, possibilitando, então, uma ação 

mais efetiva do Conselho. A alteração para ampliar o tempo de mandato dos conselheiros é 

positiva, se considerarmos que em um ano era impossível para os conselheiros tomarem 

conhecimento de todos os trâmites legais e burocráticos de funcionamento do conselho, e que 

quando, enfim, tivessem ampliado seu entendimento, já estaria findando seu mandato; não 

havendo tempo suficiente para estudos aprofundados que, a nosso ver, são necessários ao bom 

funcionamento do Conselho. Outra alteração bastante salutar foi a substituição de 1/3 no 

segundo ano, o que renovaria o conselho parcialmente e manteria alguns conselheiros já 

preparados para a continuidade dos trabalhos. Este fato também pode ser entendido como uma 
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possibilidade de alguns membros permanecerem por mais tempo no CME, o que seria 

considerado positivo por um lado e, por outro, um obstáculo a ser superado.  

 

 

4.2.1. Analisando as Atas do CME 

 

 

 Neste item, pretendemos analisar as atas do CME, com destaque para os itens que 

dizem respeito ao nosso objeto de pesquisa, ou seja, ensino escolar; no intuito de conhecer e 

reconhecer, através dos depoimentos e sugestões e também da descrição das atividades do 

conselho, além da realidade do trabalho desenvolvido pelos conselheiros. A intenção em 

relatar as atas do CME no período de 2001 a 2010 é fazer um resgate histórico, no sentido de 

verificar até que ponto o conselho faz discussões a respeito do ensino escolar. Entendendo que 

atas são documentos que registram de forma resumida as ocorrências, deliberações, 

resoluções e decisões tomadas nas reuniões no coletivo do CME; pretende-se, através da 

pesquisa a estes documentos, conhecer as ações deliberativas do Conselho, bem como 

detectar a existência dos reflexos destas ações no “chão da escola”. 

 Estudamos as atas de 2001 a 2010, recorte histórico da pesquisa, e retiramos de cada 

uma aquilo que dizia respeito ao ensino escolar ou às ações que realmente têm reflexo nas 

UEs.  

 Seguem as análises das atas. 

 Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e um, houve reunião do CME para 

deliberação de pauta, em que a vice-presidente do CME assumiu a presidência em razão da 

exoneração do presidente. Destacamos, através da leitura da ata, que o Secretário de Educação 

era o presidente do CME; questão, no mínimo, bastante inusitada. Neste sentido, a sociedade 

civil teve grande perda na participação de processos de decisão e discussão da educação 

oferecida aos munícipes. 

  Naquele ano, houve eleição municipal, e os representantes da Secretaria de Educação 

e do Legislativo municipal mudaram. Assumindo a Presidência do Conselho, a vice-

presidente, senhora Mara Marcelino, estabeleceu como tarefa primeira dar credibilidade às 

ações do CME, bem como outra dinâmica às reuniões. Para isso, solicitou o envio de ofícios 

às instituições com assento no CME e que, caso seus representantes não estivessem 

participando das reuniões, que o fizessem ou fossem substituídos por outros representantes 

com disponibilidade e interesse em participar das reuniões e discussões do CME. A 
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conselheira destacou a importância da participação de todos os membros nas discussões, 

assim como na tomada de decisões. Nesta reunião, a Secretaria de Educação envia o ofício nº 

67/2001, no qual solicita autorização para suprimir a disciplina Filosofia com a justificativa 

de que não haveria professores habilitados no município. É interessante frisar que tal 

solicitação foi aprovada sem que, no entanto, o CME tenha se manifestado anteriormente de 

que realmente era lamentável ter de suprimir da grade curricular disciplina tão importante. 

Ainda nesta reunião foi aprovado o calendário escolar.  

 Na oportunidade, o professor Sérgio Sartori, representante da Universidade do 

Planalto Catarinense, usou a palavra para informar que a Universidade iniciaria uma pesquisa 

sobre a formação de professores da Educação Infantil da Região Serrana. Para propor a 

formação destes profissionais, a Secretaria de Educação, através de seu representante, 

informou que faria um mapeamento para que, até o ano de 2006, todos os profissionais da 

educação, a exemplo do que estabelece a Lei 9394/96, nova LDB, estivessem habilitados. 

Ainda na mesma reunião, enviou-se ofício à Secretaria de Educação, solicitando que todos os 

Centros de Educação Infantil Municipal (CEIM) que não possuíssem autorização de 

funcionamento que o fizessem, sob pena de não estarem atendendo às exigências legais do 

Conselho. Solicitou-se, também, à Comissão de Ensino Fundamental que fizesse um estudo 

sobre a disciplina Ensino Religioso, em cuja aula a participação do aluno deveria ser 

facultativa, mas de oferecimento obrigatório nas unidades escolares. Podemos analisar que a 

presença da disciplina ainda pode ser um ranço de toda a história de hegemonia da Igreja, 

desde as primeiras expedições ao Brasil.  

 Em reunião do dia 09 de março de 2001, trouxe-se para análise o Plano de Aplicação 

do salário em educação. Nesta reunião, ainda foram divididos os membros do CME em 

comissões: de Legislação e Normas, Comissão de Educação Infantil e Comissão do Ensino 

Fundamental. O objetivo destas comissões seria ter pessoal especializado nas análises de 

processos que são enviados ao CME e que, depois da análise e do parecer das comissões, são 

encaminhados para apreciação em plenária. Nesta mesma reunião, deliberou-se sobre a visita 

do CME ao Conselho Estadual de Educação (CEE) na capital, para que os membros 

conhecessem melhor o funcionamento do Conselho, bem como tivessem um melhor 

entendimento das funções e ações do mesmo. A vereadora Elza Marina Moretto sugeriu que o 

CME tivesse uma estrutura mínima no município para que pudesse fazer suas reuniões. O 

representante da Uniplac sugeriu que, além de estrutura física, houvesse respaldo técnico, com 

pessoas especialistas para o melhor funcionamento do conselho. Essas ideias nunca foram 

acatadas pela Administração Municipal, tampouco pela Secretaria da Educação. Como foi 
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constatado, também historicamente, o CME nunca teve autonomia financeira ou sequer um 

técnico para auxiliar nos pareceres, análises de processos e resoluções que lhe sejam 

solicitados. Até porque quando são trazidas ao CME as prestações de contas da Secretaria, é 

difícil a fiscalização, se levarmos em conta a celeuma que é uma prestação de conta pública: 

nada é muito claro. Se houvesse um técnico que pudesse, mesmo que minimamente, dar 

esclarecimentos aos conselheiros, haveria maior transparência nas prestações de contas, bem 

como mais tranquilidade e segurança para os conselheiros nos atos de aprovação destas 

contas. O que se tem, de fato, é a boa vontade dos conselheiros em fiscalizar e em entender, 

mas infelizmente não há como se chegar à realidade de muitos números.   

 Em reunião do dia dezenove de junho, a Diretora de Ensino, Professora Neusa Maria 

Zangeline, apresentou estudos sobre as escolas cicladas do município, explicando que havia 

retenção de alunos ao final de cada ciclo, em função de dificuldades expostas. Implantara-se, 

portanto, o quarto ciclo, numa tentativa de sanar dificuldades de aprendizagem. Outro 

compromisso assumido pela Secretaria de Educação perante os conselheiros foi firmado: o de 

resgatar os laboratórios de aprendizagem, reorganizar turmas e de pôr em prática a 

recuperação paralela, já amparada legalmente. Foi apresentado projeto teórico sobre essas 

questões. Houve um debate caloroso sobre a questão, pois os conselheiros entendiam que esta 

ação teria reflexos na qualidade do ensino oferecido a nossos jovens e crianças. A Secretaria 

de Educação ainda informou ao CME que faria uma pesquisa entre as unidades escolares que 

tinham optado pelos ciclos, e que se desejassem voltar à seriação poderiam fazê-lo, sem 

prejuízo da estrutura de que dispunham para trabalhar com esse projeto. Na mesma reunião, 

apresentou-se o Plano de Aplicação Anual de Salário-Educação, verba federal com fins 

específicos para aplicação nas estruturas do sistema municipal de ensino. A presidente do 

CME sugeriu a criação de comissão especial para auxiliar na organização do Fórum de 

Conselhos Municipais da Região da Amures, evento que estava sendo coordenado pelo 

Conselho de Lages em parceria com a UNCME – União Nacional dos Conselhos Municipais 

de Educação – regional. O CME encaminhou ofício à Secretaria de Educação para alteração 

da nomenclatura das UEs, conforme a Lei 9394/96. 

 Em reunião do dia nove de outubro de dois mil e um, a plenária do CME aprovou 

diversos pareceres de instituições da Educação Municipal Infantil, em ordem numérica, do 

Parecer nº 027/2001 ao 073/2001 (quadro informativo nos apêndices); todos atendendo às 

exigências das resoluções 02/2000 e 03/2000 do CME, as quais normatizam o funcionamento 

dos Centros de Educação Infantil. 
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 Percebemos aí uma função meramente burocrática do CME, mas que tem seu valor, 

visto que se trata da regulamentação da Educação Infantil e da fiscalização desses centros de 

educação, no cumprimento às exigências legais para seu funcionamento; esclarecendo, 

contudo, que esta atividade não deve ser única função do CME.  

 Na reunião do dia treze de novembro, foi aprovado o funcionamento do Ensino 

Fundamental, pareceres nº 074/2001 a 079/2001. A Secretária de Educação, Professora 

Aidamar Seminoti Hoffer, fez a apresentação de dados e tabelas sobre a pesquisa nas escolas 

cicladas, em que se constatou uma defasagem na aprendizagem dos alunos. As UEs 

decidiram, em seu coletivo, pelo retorno à seriação. Esta decisão foi aprovada pelo Conselho 

por haver respaldo na LDB.  

 O conselho é um espaço de participação popular que pode tornar-se contraditório, na 

medida em que há possibilidade de servir tanto para legitimar como para reverter o que está 

posto, já que os conselheiros podem transformar o Conselho num órgão burocrata da máquina 

do Estado, confundindo, desta forma, o seu papel de conselho gestor da educação municipal. 

Os conselhos de educação podem tornar-se um órgão proponente de matérias que elevem o 

nível da qualidade do ensino das classes subalternas. Vejamos em Gramsci (1966, p. 226-

227): 

 

Filosofia é a concepção de mundo que representa a vida intelectual e moral (catarse 

de uma determinada vida prática) de todo um grupo social, concebido em 

movimento e considerado, consequentemente, não apenas em seus interesses atuais e 

imediatos, mas também nos futuros e mediatos; ideologia é toda concepção 

particular dos grupos internos da classe, que se propõe ajudar a resolver problemas 

imediatos e restritos. 

 
 

 

 Neste sentido, entendemos que os conselhos têm a faculdade de tornar-se esse grupo 

ideológico que, segundo Gramsci, propõe-se a resolver problemas imediatos. Nosso 

entendimento é de que o CME é capaz de desempenhar esta função que pode contribuir para 

maior agilidade dos processos e das proposições que tramitam pelo Conselho, para que este 

venha a tornar-se um órgão dinâmico e propositivo.  

 Em reunião do dia vinte e seis de março de dois mil e dois, a presidente do conselho 

informou que estava participando como representante do CME junto à União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) para formulação do Plano Estadual de 

Educação- PEE. Nas atas posteriores, não constam anotações sobre a participação do 

Conselho na formulação do PEE, mas sabemos que a participação de alguns conselheiros foi 

ativa e efetiva nas proposições. 
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 Reunião do dia vinte e sete de março de dois mil e dois - a Secretaria de Educação 

apresentou a programação do salário-educação, que previa ampliações, construções e 

reformas de prédios escolares da Rede Municipal de Ensino. A ata de número trinta e oito, de 

nove de julho de 2002, informa sobre a eleição do presidente e vice-presidente do Conselho e 

que, na mesma data, tomam posse os novos membros do Conselho para um mandato de três 

anos, ou seja, 2002/2005.  

 Nas atas de números 40 e 41, estão registradas as discussões sobre a participação de 

um membro da Câmara de Vereadores no CME. Após análise do parecer jurídico da 

Procuradoria Geral do Município, esclareceu-se que o Poder Legislativo é independente e 

fiscalizador, entendendo-se, desta forma, que um vereador não poderia participar do mesmo 

órgão em que tem a incumbência de fiscalizar. Esta participação seria, no mínimo, 

contraditória. O Poder Legislativo é, naturalmente, um órgão fiscalizador do Poder Executivo; 

neste sentido, a participação num órgão executivo da educação municipal impediria que a 

Câmara de Vereadores pudesse fiscalizar as ações de seus próprios pares; o que impede, 

consequentemente, a participação de um vereador no CME. Reportamos-nos a Portelli (1977, 

p. 37) para entender essa disputa de poderes: “essa primazia do aparelho de Estado é, pois, 

apenas transitória e deve dar lugar à primazia da sociedade civil, a hegemonia, que é o modo 

normal de direção do bloco histórico”. Podemos entender que o CME pode tornar-se um 

bloco hegemônico e colocar-se na defesa de uma educação da e para a classe trabalhadora, 

que não seja apenas instrumental. É imprescindível que esta educação seja uma possibilidade 

à classe trabalhadora, principalmente aos jovens e crianças, de autonomia intelectual e de luta, 

numa contra-hegemonia.  

 Em reunião do dia trinta de setembro de dois mil e dois, aprovou-se o Projeto 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nesta e nas reuniões que se seguiram, foi discutida a 

municipalização do Ensino Fundamental das escolas estaduais, desejo e projeto do governo 

estadual. Neste item de pauta, a opinião, tanto da equipe da Secretaria de Educação como dos 

conselheiros, é de que, se houvesse a municipalização, ela deveria estar vinculada ao repasse 

de verbas e da estrutura física; caso contrário, o município não teria como abrigar essas 

crianças, a menos que houvesse recursos específicos para este fim. Comentava-se que essa 

municipalização não aconteceria em breve, mas, de qualquer modo, seria importante iniciar as 

discussões e estudos neste sentido. Alterações de gastos no Plano de Educação para 2003 

foram analisadas e discutidas no CME e, em seguida, aprovadas. A Secretaria de Educação 

comunicou que seria contratada empresa especializada para a realização de concurso público 

municipal. O conselho foi informado do edital e da preparação para o concurso. Seguiram-se 
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a análise de processos e a autorização de funcionamento de escolas. As Comissões de 

Educação Infantil e de Ensino Fundamental reunir-se-iam para análise dos processos e 

encaminhamentos de parecer a cada caso. Após, seriam trazidos à plenária do CME para 

aprovação e deliberações.  Aprovação de calendário escolar, após análise do atendimento dos 

critérios legais. Depois da análise do projeto pela Comissão de Legislação e Normas e da 

Comissão de Ensino Fundamental, aprovou-se o projeto de literatura que será desenvolvido 

nas unidades escolares. Houve estudo, por parte do coletivo do CME, sobre a legislação 

educacional vigente e sobre as políticas sociais na área da educação. 

  O ano de 2003 inicia com a aprovação do plano de aplicação dos recursos para o ano 

letivo. No mesmo mês, realizou-se outra reunião para aprovação de alteração do plano de 

aplicação de recursos feita pelo Prefeito, acatada pelo CME. Nas demais atas estão registradas 

visitas a unidades escolares particulares de Educação Infantil, com o objetivo de fiscalizar a 

regularidade de funcionamento das mesmas, ou seja, verificação de questões como espaço 

adequado para atender as crianças, bem como conhecer seu projeto político pedagógico, 

analisando se vem ao encontro das necessidades e da legislação vigente. Visitou-se também a 

Escola Itinerante na localidade Fazenda Baú, para conhecer o projeto da escola. A visita a esta 

unidade escolar possibilitou ao CME conhecer a realidade de uma escola no campo e do 

campo. Esta instituição está localizada a 45 km do centro da cidade, em estrada de difícil 

acesso, atendendo a criança e o jovem no campo, na tentativa de oferecer condições ao 

homem rural para que possa permanecer no campo. Nesta reunião, o Conselho também 

realizou a autorização de funcionamento de duas escolas de ensino fundamental; em seguida, 

ocorreu a análise pela Comissão de Legislação e Normas e do Ensino Fundamental. O CME 

foi convidado a participar do Congresso de Educação.  

 Na ata de sete de dezembro de 2004, consta a apresentação do projeto e autorização da 

ampliação do Ensino Fundamental de oito para nove anos. Houve discussão calorosa a 

respeito deste tema, principalmente no que se refere à preocupação com: a proposta 

pedagógica, adequação do espaço físico-mobiliário, a idade das crianças, esclarecimentos 

sobre a forma de organização das turmas, bem como a necessidade de se trabalhar com a 

comunidade escolar. A maior preocupação do CME foi a colocação da criança do pré-escolar 

no primeiro ano do ensino fundamental apenas para fazer parte da estatística e para 

possibilitar maior arrecadação, via FUNDEB. A posição do CME somente foi favorável após 

análise da proposta pedagógica e da grade curricular, além de tantos outros aspectos. A 

Secretaria de Educação foi advertida para o fato de que deve haver uma preocupação por parte 

dos técnicos da pasta para com estas crianças, definindo um planejamento para atender a 
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necessidades de sua idade. Ainda na mesma reunião, discutiu-se o projeto da Educação 

Inclusiva, assim como o calendário escolar e a autorização de funcionamento de CEIMs. 

 Na ata nº 54 foi apresentado o resultado da avaliação externa, aplicada aos alunos do 

sistema municipal de ensino, reforçando que esta avaliação foi diagnóstica e processual, e 

serviria como instrumento para planejar o trabalho de acordo com as dificuldades detectadas.    

 A ata 56 trata da posse dos novos conselheiros na gestão 2005/2007.  

 Na ata 57, o presidente eleito e recém-empossado, Professor Élson Rogério Bastos 

Pereira, solicita relatório à Secretaria de Educação para se conhecer todos os projetos que 

estão sendo desenvolvidos e de que forma esses projetos estão contribuindo para a qualidade 

do ensino, bem como o conhecimento e análise dos dados estatísticos de evasão e ingresso 

escolar nos dois últimos anos. A solicitação de um relatório de atividades e de projetos foi 

realizada com o objetivo de manter informado o presidente do CME sobre os andamentos de 

projetos especiais e de conhecer os dados estatísticos do Sistema Municipal de Educação de 

Lages. Ainda na mesma reunião, fez-se a leitura e a análise dos princípios e da competência 

do CME como órgão normativo e participativo de aplicação das políticas públicas para tornar 

a educação um assunto de cidadania, com o objetivo principal de instrumentalizar os novos 

membros. O estudo do regimento interno é uma constante no CME, pois é frequente a 

renovação de seus membros. Este fato dá-se, primeiramente, devido a interesses das 

instituições que representam, pois, muitas vezes, a questão política tem um reflexo nesta 

rotatividade. Em segundo lugar, deve-se ao atendimento do regimento interno, que estabelece 

no máximo uma recondução de igual período ao do mandato, que é de três anos. Com o 

objetivo de conhecer a dinâmica e o funcionamento, assim como a estrutura, programou-se 

uma visita ao CEE, em Florianópolis.  

 Na ata de número 58, foram realizadas apresentações do Programa Psicossocial por 

sua coordenadora Deise Batistella, e os demais projetos desenvolvidos pela Secretaria de 

Educação no ano de dois mil e cinco. O Presidente do Conselho iniciou a reunião com a 

leitura do texto “A marca que os educadores deixam na vida dos alunos”. Após reflexão sobre 

o texto, discutiu-se a visita ao CEE. Em seguida, o Professor Élson Rogério Bastos Pereira, 

presidente do CME, solicitou o estudo da Lei 107/98, que trata do Sistema Municipal de 

Ensino, por todos os membros do Conselho para melhor conhecimento de todos. 

  Na ata de número 59 destaca-se a participação da ex-presidente do CME, Professora 

Mara de Fátima Marcelino, que relatou as principais ações do Conselho em sua gestão, 

desejando, aos novos membros, sucesso e trabalho profícuo. Dando continuidade à pauta, 

discutiu-se o calendário escolar do Ensino Fundamental e da Educação Infantil. Depois de 
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várias discussões sobre a abertura dos CEIMs nas férias de janeiro e recesso de julho, 

estabeleceu-se que fosse analisada, na próxima reunião, uma proposta para este impasse. Na 

sequência, discutiu-se o oferecimento da disciplina Ensino Religioso nas séries iniciais e nas 

séries finais do Ensino Fundamental, que seria facultativo para o aluno, mas de oferecimento 

obrigatório nas instituições de ensino. Da mesma forma, houve a discussão do projeto de 

literatura que, a partir de então, seria ministrado pelo professor regente nas séries iniciais e 

pelo professor de Língua Portuguesa nas séries finais; atendendo, portanto, à legislação 

educacional vigente e às necessidades do alunado. Após, foram entregues aos conselheiros 

relatórios dos indicadores de matrícula, evasão e reprovação dos anos de 1999 a 2004, para 

análise dos presentes. Esses dados, solicitados pelo presidente do CME, serviram como 

instrumento de análise dos conselheiros para acompanhar e fiscalizar as ações e proposições 

da Secretaria de Educação, no intuito de minimizar estes problemas e dificuldades da 

Educação Básica Brasileira. O livro de atas número 1 encerrou e, quando se iniciou o número 

2, houve um reinício da numeração. Assim, passamos a relatar as atas de acordo com esta 

nova numeração.  

  Ata número 1, de seis de dezembro de dois mil e cinco, com a seguinte pauta: 1- 

Definição do término do calendário/2005 da Educação Infantil. 2- Aprovação do Projeto 

Fazendo Arte na Escola. Os conselheiros foram convidados a participar de um debate dobre o 

FUNDEB, que aconteceria dia 09/12, às 9h30min, no Map Hotel, com o Dr. Serpa e a 

Amures, tendo como objetivo subsidiar teoricamente os conselheiros.  

 Na ata 2, do dia 04/05/2006, a seguinte pauta: 1- Situação da disciplina Arte 

(contratação de professores não habilitados). 2- Adequação da carga horária presencial da 

Escola Itinerante. 3- Análise da proposta pedagógica do CEIM Adelina Sommariva. 4- Estudo 

do Projeto “Matrícula com Progressão Parcial”. 5- Indicadores de aprovação e 

reprovação/2005. 6- Reprovação Zero – quanto a este item, é importante salientar a 

preocupação da Secretaria de Educação e do CME com relação ao índice bastante alto, 

principalmente no que se refere ao início das primeiras séries do Ensino Fundamental. Diante 

da problemática, faz-se necessária uma postura investigativa, tanto por parte do CME como 

da Secretaria. 7- Repasse dos índices de avaliação externa. 8- Estudo da Lei 107/ Lei do 

Sistema de Ensino. Nesta reunião, também foram apresentados os resultados da Avaliação 

Externa, em que, pelos depoimentos e discussões, foi possível perceber a preocupação e o 

engajamento dos conselheiros e da equipe da Secretaria de Educação. Após análise e 

discussões, a pauta foi vencida. 
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  A ata de número 03, de 25 de maio de dois mil e seis: 1- Elaboração de pauta para o 

Seminário dos Conselheiros Municipais de Educação da Região Serrana. 2- Estudo da Lei 

107/ Lei de Sistema Municipal. 

  Ata número 4, de oito de novembro de dois mil e seis - Nesta reunião, realizou-se 

Encontro dos Conselhos de Alimentação Escolar e Conselho de Controle Social do FUNDEF, 

no qual a presidente era a própria Secretária de Educação. Destacamos que, nesse momento, 

ela era membro de todos os conselhos gestores que têm como finalidade primeira fiscalizar as 

ações e as políticas educacionais no município de Lages. Muitos questionamentos afloram 

nosso pensamento quando analisamos tal fato. Até que ponto havia um distanciamento ético 

dos participantes para, ao mesmo tempo, fiscalizar e propor como órgão executivo que 

desempenhava as questões exigidas? Até que ponto os representantes do Conselho do 

FUNDEB tinham autonomia para desempenhar suas atribuições? O Conselho realmente se 

reunia para discussões ou estudos, ou apenas se reunia para aprovação de contas anuais? 

Parafraseando Brecht: tantos relatos nos trazem, imediatamente, muitas perguntas. 

 Na ata número 5, de trinta de novembro de dois mil e seis, a pauta foi assim 

apresentada: 1- Continuidade de estudos da Lei de Sistemas. 2- Calendário escolar para 2007, 

do Ensino Fundamental. 3- Substituição do vice-presidente. 4- Leitura de correspondência. 5- 

Informações sobre as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Educação (matrícula 

escolar, eleição de gestores escolares do sistema municipal de educação, avaliação externa). 

6- Matrícula por progressão parcial.  

 Ata número 6, de doze de dezembro de dois mil e seis - a pauta aprovada foi: 1-

Continuidade do estudo da Lei de Sistemas. 2- Visita do Conselho Tutelar para 

esclarecimentos. 3- Leitura de correspondências. 4- Projeto por progressão parcial.  

 Ata número 7, de dezoito de dezembro de dois mil e seis: em reunião extraordinária, 

para discussão e aprovação do Projeto de Matrícula com Progressão Parcial. O projeto, após 

análise e discussão, foi encaminhado para parecer e aprovação em plenária. O estudo da Lei 

107 foi concluído, seguindo-se aos encaminhamentos necessários. 

 Ata número 8, de quinze de março de dois mil e sete, com a pauta: 1- Aprovação do 

salário-educação - após análise e alguns questionamentos em relação aos gastos, aprovou-se o 

planejamento. A Professora Mara de Fátima Marcelino (presidente do Simproel e membro do 

Conselho) pediu autorização ao presidente para comunicar mais uma conquista do sindicato: a 

concessão de bolsa para mestrado e doutorado aos professores efetivos do Magistério Público 

Municipal, uma importante conquista para os profissionais e, em consequência, para a 

melhoria da qualidade do ensino. A conselheira Neuza Zangelini, Secretária de Educação, 
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afirmou sentir orgulho de administrar a Educação e de ter a oportunidade de conceder esse 

importante instrumento de qualificação aos profissionais e também de valorização e 

aprimoramento da Educação Municipal. 2- Leitura de correspondências recebidas. 3- Inclusão 

dos alunos de seis anos no primeiro ano do Ensino Fundamental, instituindo uma data limite. 

4-Convite para o Encontro Regional de Formação Continuada de Conselheiros Municipais de 

Educação, organizado e coordenado pelo CME.  

 Ata número 9, de cinco de julho de dois mil e sete, com a seguinte pauta: 1-Avaliação 

do Seminário Regional de Conselheiros Municipais. 2-Indicação de um conselheiro para fazer 

parte do FORSEN – Fórum dos Secretários de Educação da Região da Amures. 3-Análise dos 

instrumentos de avaliação para alunos de primeiro ano de Ensino Fundamental - o documento 

foi elaborado por uma comissão de professores e orientadores, tendo como preocupação o 

processo ensino-aprendizagem. 4- Convite para o Congresso da Educação. 

 Ata número 10, de sete dias de setembro de dois mil e sete: 1- Definição da data-base 

para ingresso dos alunos de seis anos no primeiro ano do Ensino Fundamental. 2- 

Apresentação do registro de aprendizagem dos alunos do 1º ano do Ensino Fundamental de 9 

anos. 3- Aprovação da Proposta Pedagógica do CEIM Adelina Sommariva pela plenária. 4- 

Renovação de 1/3 dos conselheiros municipais, conforme regimento interno. 5- Avaliação 

Externa da Secretaria de Educação. 6- Matrícula escolar e calendário escolar. 6- Calendário 

escolar. 7- Proposta de unificação do calendário escolar com o Estado, devido ao transporte 

escolar. 

 Ata número 11, de cinco de dezembro de dois mil e sete: 1- Aprovação do calendário 

escolar 2008. 2- Análise da hora-atividade (20%) do professor, que deveria ser oferecida 

como hora de estudo e aprofundamento deste profissional. A secretária de educação sugeriu 

um curso de formação para os pais, instituindo como ação o Dia da Família na Escola. 3- 

Organização do processo de matrícula nos CEIMs. 4- Encaminhamento do Plano Municipal 

de Educação. 5- Apresentação da matrícula da progressão parcial. 6- Revisão do regimento do 

CME. 7- Encaminhar correspondência ao Prefeito sobre atividades desenvolvidas pelo CME 

durante o ano.  

 Ata número 12, de treze de dezembro de dois mil e sete, com a seguinte pauta: 1- 

Parecer 129/07 da Comissão de Educação Infantil. 2- Correspondências recebidas. 3- 

Adequação do Ensino Fundamental de 9 anos junto ao Sistema Estadual de Ensino. 4- 

Discussão e análise da ampliação da jornada escolar. 5- O CME recebe um computador, 

conforme ofício circular nº 95/GAB/SEB/MEC, contendo o Programa Nacional de 

Capacitação dos Conselheiros Municipais. 6- Apresentação de cronograma de Formação 
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Continuada. 7- Agenda de trabalho e eventos da Secretaria de Educação. 8- Apresentação de 

planejamento das obras a serem realizadas em 2008. 9- Relatório da tabela de caixa escolar 

destinada às escolas. Segundo a Secretária da Educação, Professora Neusa Zangelini, o 

repasse seria realizado de acordo com o número de alunos; no seu entendimento, uma forma 

mais justa de distribuição dos recursos. 

  Ata número 13, de seis de março de dois mil e oito – Os conselheiros reuniram-se para 

deliberar a seguinte pauta: 1- Apresentação dos índices de aprovação, reprovação e evasão 

escolar do ano de 2007 das escolas do Sistema Municipal de Educação. Fez-se análise dos 

dados comparativamente com 2005/2006, verificando-se que os índices mantiveram-se quase 

inalterados. Uma das ponderações principais foi com relação à manutenção de projetos que 

viriam a auxiliar os alunos em suas dificuldades, principalmente do 3º ao 6º ano. A diretora de 

ensino informou a nominata das escolas aos conselheiros, que optaram pelos projetos de Arte, 

Literatura e Inglês. 2- Proposta de ampliação da jornada escolar, encaminhada às comissões 

para análise. A proposta de ampliação da jornada de trabalho seria feita no contraturno e com 

projetos especiais. 3- O CME recebeu ofício do MEC comunicando o envio de computador e 

impressora a todos os conselhos de educação instituídos no país. 4- Apresentação do 

cronograma de formação continuada, agenda de trabalho e eventos da SEML- Secretaria de 

Educação do Município de Lages. 4- Apresentação, pela secretária de educação, do caixa 

escolar - aumento financeiro previsto conforme número de alunos. Percebemos, por meio dos 

relatos, que os conselheiros do CME fazem uma análise dos dados quando os técnicos da 

Secretaria de Educação os apresentam. A nosso ver, os conselhos conseguem fazer a ligação 

entre a prática do cotidiano das escolas com as funções que o conselho pode e deve exercer. 

Neste sentido, pode ser entendido numa postura dialética de conhecer e interpretar a realidade 

das escolas para poder transformá-la, na medida em que cria condições e desenvolve 

capacidade de direção cultural, no coletivo do CME.  

 Ata número 14, de oito de abril de dois mil e oito: 1- Discussão e fechamento do 

calendário de reuniões do CME para o ano letivo de 2008. 2- Apresentação dos índices de 

leitura e escrita do Sistema Municipal de Educação - “Avaliação Externa”. 3- Foram 

analisados os índices, e ponderaram sobre a necessidade de ampliar a assistência pedagógica 

do 2º ao 6º ano. 4- Apresentação do Projeto 2º Professor para as salas com alunos portadores 

de necessidades especiais. 5- Estudos e alterações no Regimento Interno do CME - 

inicialmente a Comissão de Legislação e Normas faria estudos prévios. 6- Apresentação do 

Projeto Jr. Achievement, que atende crianças de 1º ao 9º ano, com intuito de desenvolver o 

empreendedorismo. Este programa aconteceria em parceria com SEBRAE e ACIL- 
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Associação Comercial e Industrial de Lages, com o objetivo de incentivar e instrumentalizar 

os alunos, principalmente do 9º ano, para o desenvolvimento do empreendedorismo. No nosso 

entendimento, este projeto infelizmente teve um único objetivo: preparar mão de obra para 

atender às novas exigências do mercado, ou seja, atender ao sistema vigente no país. 

 Ata número 15, de treze de abril de dois mil e oito - Os conselheiros reuniram-se para 

deliberações: 1- Apresentação dos gastos do salário-educação do ano de 2007 com 

planejamento, prestação de serviços e obras, material de consumo, material permanente e 

gasto com a diretoria de ensino. 2- Apresentação de obras e serviços realizados em 2007. 3- 

Leitura do parecer nº 130/2008 e do processo 159/2008, que diz respeito ao conhecimento e 

apreciação do salário-educação 2007. Do primeiro ao quarto item, percebemos que o 

Conselho delibera assuntos relacionados à aprovação e fiscalização de verbas. No nosso 

entendimento, esta atividade poderia ser executada por uma comissão, deixando a plenária do 

CME analisar os assuntos relacionados ao ensino escolar efetivamente; até porque temos 

dúvidas quanto à capacidade técnica do coletivo do CME para análise tão complexa quanto a 

contabilidade pública.  4- Apresentação dos resultados da “Provinha Brasil”. Neste item, 

foram apresentados os resultados em forma de gráficos, para melhor visualização dos 

resultados - assim os conselheiros têm condições visuais para efetuar esta análise.  Os dados 

foram analisados e discutidos pelo coletivo do CME, na tentativa de encontrar alternativas 

para melhorar os resultados, inclusive com proposição de apoio pedagógico ao alunado e 

orientação pedagógica para subsidiar a ação dos professores no “chão da escola”.   

 A diretora de ensino da SEML, Professora Marli Coscodai, relatou-nos que foram 

apresentados os resultados da Provinha Brasil para o CME, pois naquele ano o Ministério da 

Educação encaminhou pela primeira vez o material (caderno de provas) para ser aplicado com 

as turmas do 2º ano do Ensino Fundamental de nove anos, ou para as 1ªs séries do Ensino 

fundamental de oito anos. Naquela ocasião, houve ampla divulgação desta prova na mídia 

nacional. Os resultados serviram de diagnóstico para reavaliação da metodologia e para que 

fosse possível aplicar medidas de recuperação para as turmas que não obtiveram um bom 

resultado. O material aplicado e as planilhas de resultado estavam no setor de ensino. 5- 

Divulgação do IIIº Congresso Regional de Educação. Neste evento, houve a participação 

efetiva dos membros do CME. 6- Discussão sobre a rede estadual fechar as turmas de pré-

escolar em 2009. Apesar de o município de Lages ter se posicionado contrário a esta 

municipalização da pré-escola, o Estado de Santa Catarina, no ano seguinte, não matriculou 

nenhuma criança na referida série, ocasionando vários transtornos ao sistema municipal, 
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inclusive o de ter de oferecer o ensino de forma parcial, ou seja, meio período; visto que a 

maioria dos pais busca período integral de ensino, principalmente na Educação Infantil.  

 Ata número 16, de dez de junho de dois mil e oito: 1- Projeto de inclusão para alunos 

portadores de necessidades especiais e demais assuntos corriqueiros no funcionamento do 

CME. Houve, por parte dos técnicos da Secretaria de Educação, um relato de como 

aconteceria a inclusão. Após apresentação dos dados e do relato, houve discussão e análise 

por parte dos conselheiros, com sugestões ao projeto que seria apresentado novamente após 

alterações propostas, pois, segundo análise do CME, o projeto não atendia às necessidades 

dos alunos nem às exigências legais.  

 Ata número 17, de oito de julho - reuniram-se os membros do Conselho para 

deliberações: 1- Apresentação da síntese dos índices do IDEB- Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica. A diretora de ensino comunicou aos conselheiros que os dados foram 

trabalhados com os gestores escolares, no intuito de melhorar os índices. Infelizmente, esta 

ata não foi suficientemente detalhada, faltando muitas informações. Torna-se impossível, 

portanto, um posicionamento a respeito desta reunião. 

 Ata número 18, de doze de agosto de dois mil e oito: 1- Data-limite para matrículas no 

primeiro ano aos alunos que completassem 6 anos até 30 de junho. 2- Estudos de readequação 

do regimento interno. O relato desta ata aponta para a construção do regimento das escolas; 

pelo que consta, foram construídos coletivamente nas Unidades Escolares e chegaram ao 

CME para que este faça suas considerações e análises, e homologue o documento, 

encaminhando às UEs.  

 Ata número 19, de quatorze de outubro de dois mil e oito - Reunião para deliberações: 

1- Projeto Educação Nutricional – novamente, não há muitos dados a respeito na ata.  

 Ata número 20, de vinte e oito de outubro de dois mil e oito, com a seguinte pauta: 1- 

Resolução que normatizaria as matrículas dos alunos de seis anos. 2- Parecer que dispunha 

sobre o aumento do número de aulas de Artes. Nesta ata, há apenas o relato destes dois itens. 

 Se fizermos uma análise somente das cinco últimas atas, poderíamos afirmar que o 

CME transformou-se num órgão burocrático que apenas desempenha o papel de analisar, 

aprovar e regulamentar as ações da Secretaria de Educação. Entretanto, se fizermos um estudo 

da totalidade das atas, perceberemos que a maioria das ações desenvolvidas pelos 

conselheiros diz respeito à preocupação e ao engajamento dos mesmos com relação ao ensino 

escolar oferecidos nas UEs. Poderíamos afirmar ainda que o coletivo do CME pode 

transformar-se e formar uma nova concepção de mundo. De acordo com Gramsci, “toda 

filosofia idealista pode ser facilmente relacionada com esta posição assumida pelo complexo 
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social dos intelectuais e pode ser definida como expressão desta utopia social”, segundo a 

qual os intelectuais acreditam serem „independentes‟, autônomos, revestidos de características 

próprias. 

  Ata número 21, de onze de novembro de dois mil e oito. Reuniram-se os membros do 

CME para deliberações: 1- Entrega do regimento interno e estudo. 2- Relato da reunião do 

presidente do CME com a Promotoria de Justiça, Secretária da Educação e Gerente de Ensino 

da GERED, na qual se discutiu e analisou o não-oferecimento de matrículas para alunos de 

pré-escolar por parte do Estado. Não houve, nesta ata, relato de quais foram as soluções 

encontradas, ou se houve alguma estratégia para tentar solucionar o problema. 2- Análise do 

parecer 132/2008 - Projeto Segundo Professor. Conforme este projeto, o segundo professor 

seria aquele que trabalharia com as crianças que têm necessidade de atendimento especial. 

Concluo que talvez não haja nenhuma inclusão, a não ser a do espaço físico, pois a criança 

está incluída no mesmo espaço, mas não trabalha integrada às demais crianças, tampouco 

participa do desenvolvimento das mesmas atividades. 3- Apresentação do Projeto Semeando 

Esperança, que atenderá alunos da Escola Mutirão, no contraturno, com aulas de música. Este 

projeto seria desenvolvido por dois professores, montando um coral com os alunos de 

diversas séries.  

 Ata número 22, de dez de dezembro de dois mil e oito: 1- Relato, pelo presidente, de 

reunião com gestores das escolas estaduais, esclarecendo dúvidas sobre o ensino de nove anos 

do Ensino Fundamental. 2- Criação de um quadro de equivalência de série e ano - diferença 

entre o estado, com Ensino Fundamental de oito anos, e a rede municipal, com Ensino 

Fundamental de nove anos - essa situação gerou uma polêmica muito grande entre escolas 

estaduais e municipais de Lages, tanto que o CME resolveu fazer uma consulta ao CEE, o 

qual respondeu que os sistemas são independentes e que não há problemas neste sentido, visto 

que a própria LDB prevê esta situação. 3- Análise e aprovação do parecer número 111/2005 

que dispõe sobre a proposta do Ensino Fundamental de nove anos. 4- Análise e aprovação dos 

pareceres 132 e 133/2008, que tratam do calendário escolar da Rede Municipal do Ensino 

Fundamental e Educação Infantil. 4- O presidente, Professor Elson, propôs para 2009 um 

seminário regional com os conselhos de educação da região da AMURES- Associação dos 

Municípios da Região Serrana. Infelizmente, não há relato por escrito, na ata, desta reunião 

sobre o ensino de nove anos. O que sabemos, através de conversas informais, é que havia 

muitas dúvidas quanto ao ensino de nove anos nas escolas estaduais, já que a implantação nas 

UEs estaduais aconteceu de forma gradativa: uma série por ano. Ainda hoje, 2011, o Estado 
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não concluiu a implantação deste sistema. O quadro de equivalência foi criado justamente por 

causa dos vários problemas com alunos que são transferidos de um sistema para outro.   

 Ata número 23, de março de dois mil e nove. Os conselheiros reuniram-se para 

deliberar sobre a seguinte pauta: 1- Apresentação do projeto de Língua Espanhola para o 

Ensino Médio da EMEF Itinerante, pois o sistema oferece esta modalidade de ensino 

especificamente nesta escola, já que se trata de uma instituição que vai à zona rural.  2- 

Convite aos conselheiros para participar da formação continuada para professores na inclusão 

de alunos especiais. 3- Continuação do estudo do regimento interno do CME. 4- Apresentação 

do plano de metas de recuperação e ampliação dos índices do IDEB para 2009, no Ensino 

Fundamental. 5- Apresentação dos dados da avaliação externa 2008, do 1º ao 9º ano, 

especificamente na leitura. Quando da apresentação dos dados, houve análise, por parte dos 

técnicos da Secretaria de Educação e do coletivo do CME. Entretanto, infelizmente não 

pudemos, pela ata, fazer uma análise mais detalhada por falta de melhor descrição das 

atividades do CME. 

 Ata número 24, de sete de abril de dois mil e nove - para deliberações da seguinte 

pauta: 1- Convite para a Bienal do Livro. 2- Eleição do presidente e vice-presidente do CME, 

com posse marcada para julho. 3- O Professor Elson Rogério Bastos foi reeleito presidente e 

fez um breve pronunciamento, do qual destacamos: “O CME é um órgão executivo vinculado 

à Secretaria de Educação, com a qual caminhamos sempre juntos de forma parceira”. 4- Cada 

membro do CME recebeu cópia do Regimento Interno, seguindo-se a leitura de alguns artigos 

destacando funções do CME. A vice-presidente eleita, Professora Mara Marcelino, agradeceu 

e afirmou: “Estamos trabalhando pela melhoria da qualidade do Ensino. Todos os membros 

deste conselho têm grande conhecimento educacional, além de potencial para fazer a 

diferença na vida de nossos jovens e crianças”. 5- Composição das comissões: Comissão do 

Ensino Fundamental, Comissão de Educação Infantil e Comissão de Legislação e Normas. 

Passamos a relatar algumas falas importantes nesta reunião: a Professora Marilane W. Paim 

destaca o quão importante é este conselho, que tem uma condição de autoridade, e afirma que 

o trabalho desenvolvido precisa ser valorizado. A Conselheira Neide Gugelmin frisou: “temos 

de exercer nossa cidadania e faz-se necessária a divulgação à população lageana que este 

conselho representa toda a comunidade e não só a Secretaria Municipal de Educação”. A 

conselheira destacou ainda em sua fala que “até mesmo os professores do nosso município 

precisam ter conhecimento para saber de fato o que acontece no CME”. Na fala das duas 

últimas conselheiras citadas anteriormente, pudemos observar o nível de empoderamento 

encontrado em alguns membros do CME. Isso dá ao conselho melhores condições de 
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posicionar-se em relação às suas ações, principalmente naquelas que se referem ao ensino 

escolar. 

 Ata número 25, de vinte de maio de dois mil e nove. Reuniram-se para deliberações: 

1- O CME ainda não tomara posse, pois a modificação do Regimento Interno não foi 

aprovada na Câmara de Vereadores – esta reunião, inclusive, foi convocada pela Comissão de 

Educação da Câmara, na qual estavam presentes os vereadores: Aidamar Seminoti Hoffer, 

Neusa Maria Zangelini e Marcius Machado. Aidamar inicia sua fala destacando que essas 

visitas da Comissão de Educação estão previstas a todos os conselhos constituídos no 

município. A vereadora Neusa cita que o CME é um dos conselhos mais atuantes, mas que, 

muitas situações, o Conselho não tem como prever. Neusa também afirmou que a Comissão 

de Educação da Câmara estava presente como legisladora, para serem parceiros, e que a 

alteração da lei foi arquivada, para estudos posteriores. O vereador Marcius destacou a 

necessidade de unificar laços e criar parcerias. A vereadora Neusa Zangelini indagou ao CME 

sua posição sobre a jornada ampliada do alunado. A professora Sirlei destacou que os alunos 

têm sua jornada ampliada no contraturno, com o oferecimento de programas como 

informática, políticas públicas, reforço, matrícula por progressão parcial, valores e vivências, 

e o Projeto de Atividades Culturais Complementares - PAAC‟s. O presidente do CME 

contextualizou o modo como se deu a readequação do regimento interno e afirmou que o 

Conselho iria adequá-lo e encaminhá-lo à Câmara de Vereadores. A principal questão 

levantada foi o tempo de mandato do CME, que foi alterado de quatro para seis anos; o que 

causou uma grande polêmica entre os vereadores presentes. A conselheira Elisangela expôs 

que a escola em tempo integral seria uma tentativa de melhorar o processo educacional, mas 

que o espaço físico era insuficiente e, portanto, precisaria ser melhorado.  

 Durante a leitura das atas, podemos perceber que o nível de detalhamento tem 

melhorado, possibilitando-nos o entendimento necessário do que se passa nas reuniões do 

CME. Desta forma, é possível fazermos análises mais próximas da realidade descrita.  

 Ata de número 26 - Posse dos Conselheiros, em quatorze de julho de dois mil e nove. 

 Ata de número 27. Reuniram-se os membros do Conselho para deliberar sobre a 

seguinte pauta: 1- Preocupação com a gripe H1N1, pois havia suspeitas de que um aluno e 

uma professora do sistema estivessem com sintomas da gripe influenza. A conselheira 

Marilane manifestou-se, relatando que houve esclarecimentos por parte da Secretaria da 

Saúde, na UNIPLAC, acerca da gripe e que, no momento, não havia registro de pandemia e 

óbito na nossa região. Após discussões, definiu-se que, se houver um aluno com os sintomas, 

a sala de aula desse aluno deve entrar em quarentena. 2- Apresentação do projeto “Patrimônio 
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Público e Consciência”, apresentado por uma servidora municipal da Secretaria do Meio 

Ambiente. O projeto seria realizado em todas as escolas, no intuito de desenvolver o “espírito 

público” e a consciência de preservação do patrimônio público e também histórico. O 

presidente do Conselho sugeriu que a campanha fosse estendida também às escolas estaduais. 

3- Apresentação do projeto “Educação para as relações étnico-raciais” na Secretaria de 

Educação. 4- Apresentação do histórico escolar e boletim escolar do 1º ano do Ensino 

Fundamental – definiu-se que a Comissão de Legislação e Normas fará estudo e parecer sobre 

o mesmo. 5- Reapresentação, após revisão, do Projeto Língua Espanhola. 6- Apresentação do 

Regimento Interno Escolar das EMEBs – Escolas Municipais de Educação Básica, que 

integram o Sistema Municipal de Educação, sendo o documento transformado em instrução 

normativa da Secretaria de Educação e, posteriormente, encaminhado a todos os conselheiros, 

via correio eletrônico, para discussões na próxima reunião. Na leitura desta ata, deparamo-nos 

com a preocupação do CME em relação ao ensino escolar; ou seja, as ações do CME passam 

a ter reflexo direto nas unidades escolares. Esta tem sido a nossa maior busca em relação aos 

relatos das atas. 

 Ata número 28, de primeiro de setembro de dois mil e nove: 1- Convite para participar 

do 1º Seminário de Sistemas Estaduais e Municipais de Ensino, que aconteceria no dia 

11/09/2009, com o objetivo de discutir o regime de colaboração dos sistemas de ensino. 2- A 

Comissão de Legislação e Normas reuniu-se, em 30 de agosto, para elaborar os pareceres do 

histórico escolar do primeiro ano do Ensino Fundamental e o Projeto de Língua Espanhola. 

Infelizmente, não há registro em ata sobre a participação no seminário e de que forma foi esta 

participação: se apenas presencial ou uma participação efetiva e ativa dos membros do CME 

de Lages. 

 Ata número 29 - não há registro de data. Provavelmente, seria treze de outubro de dois 

mil e nove – Reuniram-se para deliberações: 1- Visita do Professor Gilberto Sá, membro do 

CEE e reitor da UNIPLAC, ao CME. O motivo da visita foi, além de se colocar à disposição, 

divulgar a instalação de um núcleo regional da UNCME – União Nacional dos Conselheiros 

Municipais de Educação. Sá informou também sobre a realização do Seminário Regional de 

Educação, por conta do Documento Referência do CONAE – Conferência Nacional de 

Educação, com o objetivo de fortalecer os conselhos municipais de educação já existentes e 

implantá-los onde ainda não o foram. 2- O presidente Elson explanou a importância e a 

função do CME, enfatizando que os conselheiros são representantes da sociedade civil, 

estimulando ações na área da educação, e que não poderiam ser vistos apenas como 

representantes da Secretaria de Educação do município e sim de todos os segmentos da 
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sociedade. O presidente ainda citou que, dos dezoito municípios da Região da Amures, seis 

não se inscreveram para o curso de capacitação de conselheiros a distancia, oferecido pela 

UNCME. 3- Discussão acerca da implantação da Lei 11.738 (Lei do Piso Nacional dos 

Professores) - o presidente alerta para a prudência da implantação da lei, enquanto a 

conselheira Mara adverte que o Plano de Carreira para o magistério público municipal deve 

ser adequado ao novo Piso Nacional. 4- Formação da nova Comissão Regional de 

Conselheiros Municipais. 

  Nesta ata, podemos perceber a posição do presidente do CME ao destacar que seus 

membros devem representar os interesses da sociedade civil e não os interesses 

corporativistas ou particulares dos conselheiros e/ou das instituições que representam. Este 

posicionamento demonstra claramente a formação do intelectual orgânico coletivo, que se 

forma e organiza-se na “reforma intelectual e moral” das classes subalternas. Neste sentido, 

reportamo-nos a Jesus (1989, p.23), em sua argumentação de que “nenhum plano de mudança 

pode ser realizado sem educação adequada aos interesses do proletariado”. Para que esta 

educação aconteça, precisamos de uma nova escola, “instrumento de uma contra-hegemonia 

da nova cultura”. Desta forma, teríamos uma nova visão de mundo, uma nova sociedade para 

um novo homem.  

 Ata número 30, de dezesseis de março de dois mil e dez: 1- A secretária da educação 

pediu ao CME, juntamente com as universidades locais, que se unissem entre eles e à 

Secretaria de Educação para elevar o nível de aprovação dos alunos do Sistema Municipal de 

Educação, através do profissional que está à frente do ensino. 2- A conselheira Marilane 

questionou como o CME poderia intervir para melhorar a formação deste profissional. A 

secretária de educação respondeu que o Conselho deveria enviar ofício para o Conselho 

Permanente de Formação de Professores (UNCME/CEE) e solicitar aconselhamento. Esse, 

com certeza, seria um momento ímpar para que o CME repensasse sua prática no sentido de 

contribuir para o ensino em nossas escolas, mas toda a discussão foi transferida pelo envio de 

correspondência a duas instituições que, certamente, não contribuíram em nada, no desenrolar 

dos fatos. 3- Apresentação dos dados comparativos dos anos de 2008 e 2009 da Provinha 

Brasil, aplicada aos alunos de 2º ano, dividida em: Matemática, Interpretação e Produção 

Textual. 4- A conselheira Justina Inez expôs sua preocupação em relação à violência nas 

escolas. O professor Elson afirmou que seria uma questão de limites que deve ser trabalhada 

principalmente com os pais. Em contrapartida, a conselheira Marilane declarou que não se 

tratava de uma questão de indisciplina, e sim de violência, que é social e deveria ser estudada. 

5- A conselheira Marilane propôs-se a trabalhar com os gestores do município o processo 
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ensino-aprendizagem. Neste momento, podemos perceber a disponibilidade dos membros do 

CME com o propósito de auxiliar no entendimento e qualificação do maior número de 

pessoas, no intuito de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino escolar. 6- 

Apresentação da matrícula por progressão parcial, sendo que 75% dos alunos foram 

aprovados, 0,7% reprovados, 24% transferidos, 5% desistentes e 0,6% admitidos. Neste item, 

houve análise dos dados por parte dos conselheiros, com o objetivo de encontrar alternativas 

para solução das dificuldades encontradas.  7- Convite para formação de conselheiros a 

realizar-se no dia 31/03/2010, às 14h, na AMURES. 8- O presidente Elson propôs que 

houvesse um encontro das Comissões do CME para o planejamento de 2010. 

 Ata 31, de doze de abril de dois mil e dez. Os conselheiros reuniram-se para 

deliberações: 1- Palestra da conselheira Marilane sobre o processo ensino-aprendizagem. Tal 

palestra teve cunho teórico-científico adensado nas teorias marxistas. 2- Planejamento do 

CME para 2010. 3- Elaboração do cronograma das visitas aos CEIMs - essas visitas teriam 

como objetivo-primeiro fiscalizar as ações dos CEIMs, no sentido de perceber as ações 

pedagógicas desenvolvidas nas UEs. 4- O presidente solicitou que fossem realizados 

levantamentos sobre os CEIMs que receberam autorização de funcionamento no período de 

2000 a 2010. 5- A conselheira Marli, também diretora de ensino no município, apresentou o 

projeto de ampliação da jornada escolar no contraturno. 6- Apresentação do salário-educação, 

aprovado por unanimidade. 7- O presidente informou que o núcleo da UNCME regional teria 

formação permanente. 8- A conselheira Waltair expôs que o SINTE estava promovendo uma 

campanha sobre a saúde do professor.  

 Ata 32, de quatro de maio de dois mil e dez: 1- O conselheiro Elson traz um texto para 

estudo, cujo tema é recorrente na sociedade atual: “Conflito no Ambiente Escolar”, de Laura 

Garbini Both, Professora de Sociologia e Antropologia da UNIBRASIL. Há, portanto, uma 

preocupação, tanto do presidente do CME quanto dos demais membros, em trazer à discussão, 

no CME, assuntos pedagógicos atuais. 2- Palestra da professora Marilane, abordando o 

materialismo histórico dialético e a função social da escola. Pelo relato da ata, a palestra 

parece ter sido muito interessante. 3- O conselheiro Amilton convidou a todos para palestra do 

professor Manuel Nunes da Silva Netto, no dia 26 de maio, às 19h, no Teatro Marajoara. 4- A 

conselheira e Secretária da Educação, Sirlei, convidou para palestra com Cléo Fante, dia 

25/04, às 13h30min para os professores municipais, e às 19h para os professores da rede 

estadual. Percebemos que talvez este pudesse ter sido um momento decisivo para os 

professores dos dois sistemas estarem juntos, mas, infelizmente, como em outras 

oportunidades, não foi possível. No entanto, houve por parte do sistema municipal e, 
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principalmente, da secretária de educação, a preocupação em qualificar não apenas os 

professores do sistema municipal, mas todos os professores de sistema estadual. 5- O 

presidente Elson informou que a Formação de Conselheiros seria realizada no dia 25/05, às 

9h, no Simproel. 6- Entrega do cronograma de reuniões do CME.  

 Ata 33, de primeiro de junho de dois mil e dez. Reuniram-se para deliberações: 1- O 

presidente iniciou com a apresentação do protótipo do folder do CME, com o objetivo de 

divulgar as ações do Conselho, sendo que a Secretaria de Educação ficou responsável pela 

reprodução, visto que o CME não dispõe de nenhuma dotação orçamentária. Salientamos que 

é extremamente difícil o CME tornar-se, efetivamente, um órgão autônomo se não puder 

contar com nenhuma dotação orçamentária disponível para atender minimamente suas 

necessidades. Percebemos que o CME tem a preocupação de dar publicidade às suas ações, ou 

seja, há necessidade de que todos os profissionais do sistema municipal de educação saibam 

ou acompanhem as atividades do CME. 2- A secretária de educação fez convite a todos os 

conselheiros para o 5º Congresso da Região Serrana, que seria realizado nos dias 20 e 21 de 

julho. Os conselheiros participaram efetivamente do congresso. 3- O presidente Elson citou 

que no mês de agosto iniciariam as visitas aos CEIMs. Para ele, alguns CEIMs precisariam de 

um olhar atento e de algumas orientações por parte do CME. Neste item da pauta, notamos a 

preocupação dos conselheiros com relação às atividades desenvolvidas nas UEs, 

principalmente nas da Educação Infantil. O objetivo das visitas não era apenas de fiscalização 

das ações, mas também de acompanhamento e orientação das ações das UEs, no que se refere 

ao ensino escolar. 4- Leitura e discussões sobre as atribuições do segundo professor. 5- A 

Secretária de Educação fez um relato sobre a reunião, na AMURES, com o Sr. Luiz Araújo, 

discutindo e analisando a realidade financeira dos municípios da região, bem como auxiliando 

na reformulação de seus planos de cargos e salários, com vista à adequação da Lei 

11738/2008, que trata do Piso Nacional para Professores. Percebemos a preocupação da 

Secretaria de Educação, do CME, Conselho do Fundeb, Sindicato dos Professores (Simproel), 

Câmara de Vereadores e do Executivo Municipal não apenas com o cumprimento da 

legislação, mas também com a análise dos recursos financeiros para a implantação do novo 

piso nacional salarial.  

 Ata 34 de treze de julho de dois mil e dez. O objetivo único da reunião foi analisar os 

projetos encaminhados ao CME para o Prêmio Educador Elpídio Barbosa-2010, projeto da 

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Assim, os projetos foram analisados e 

enviados para concorrer ao prêmio. Em nosso entendimento, esta atividade é totalmente alheia 

às atividades desenvolvidas pelos conselheiros. Não compreendo por que o CME foi quem 
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analisou os projetos, mas, enfim, o CME pode ter perdido mais uma oportunidade de estudo e 

análise da educação como um todo, inclusive em propostas para a melhoria da qualidade do 

ensino escolar.  

 Ata 35, de dezessete de agosto de dois mil e dez. Os conselheiros reuniram-se para 

deliberações: 1- Leitura e análise do texto “A educação nas escolas de hoje”, de Francisca 

Romana Giacometti, que analisa os avanços tecnológicos e científicos que nos obrigam a 

procurar alternativas educacionais. 2- A conselheira Neide fez uma análise sobre a escola em 

tempo integral, com práticas manipulativas como arte e música, não dando oportunidade à 

criança de fazer seu próprio movimento. A formação desses profissionais, segundo a 

conselheira, deve ser repensada. 3- A conselheira Zeni manifestou que havia um descompasso 

entre o que estava sendo planejado e o que de fato era aplicado. Os gestores exigiam dos 

docentes uma proposta, ao passo que estes não encontravam respaldo nas UEs. 4- Repasse aos 

conselheiros, via e-mail, do parecer CNE/CEB nº 11/2010 que trata das Diretrizes 

Curriculares Nacional para o Ensino Fundamental de nove anos, juntamente com a resolução 

02/2000 do CME. 5- Leitura do documento de avaliação elaborado pela conselheira Marilane 

para a Educação Infantil, em que constam planos de visitas pelo Conselho. Os itens 2 e 3 

apresentaram a oportunidade de tornar assuntos tão polêmicos em grandes debates e análises. 

Tratava-se de oportunidade extremamente propícia à reflexão desses temas, mas não há 

registro de nenhuma discussão. Isto não significa, no entanto, que não houve análise e 

discussão. Destaco: o que não houve, de fato, foi o relato em ata.   

 Ata 36, de quatorze de setembro de dois mil e dez - Reuniram-se para deliberações: 1- 

Substituição da conselheira Marilane pela conselheira Aline Dallazen, ficando a professora 

Zeni Calbusch Teixeira como titular, representando a UNIPLAC, e a professora Aline como 

suplente. 2- Leitura e análise do texto “A escola e a formação moral e ética” de autoria de 

Januário Elias. 3- Apresentação da arte final do folder do CME, aprovado por todos. 4- A 

Professora Zeni questionou se o CME poderia fiscalizar a Educação Infantil nas unidades 

particulares de ensino. Professor Elson esclareceu as dúvidas. Neste item da pauta, Zeni 

demonstrou insegurança com relação às atribuições do CME; na realidade, faz parte das 

atribuições dos conselheiros autorizar e fiscalizar a Educação Infantil também na esfera 

particular de ensino.  

 Ata 37, de cinco de outubro de dois mil e dez: 1- A conselheira Aline apresentou o 

documento de avaliação da Educação Infantil. A conselheira Zeni sugeriu que, no documento, 

contasse o número do parecer e do processo na identificação da instituição. Este documento 

foi alterado, conforme ata anterior, pela professora Marilane Paim. Com sua saída do CME, 
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assumiu a professora Aline. O objetivo desta avaliação ou destas visitas era verificar in loco 

as ações desenvolvidas nas ONGs, visto que estas recebiam recursos do município para 

desenvolver e desempenhar suas atividades, e também pelo fato de haver vários profissionais 

do Sistema Municipal de Educação à disposição nestas entidades. 2- Para visitas aos CEIMs 

seriam formados grupos de três conselheiros. Se, durante a visita, fossem detectadas 

irregularidades, dar-se-ia prazo para que as escolas pudessem adequar-se. Durante as visitas, 

seria utilizado o instrumento construído pelo CME para fazer a avaliação e verificação de que 

as exigências mínimas estavam sendo atendidas, além das questões de estrutura física e 

relacionadas a questões pedagógicas.  3- Reunião no dia 03/11, às 13h30, com os gestores dos 

Centros de Educação Infantil da rede privada de ensino e ONGs, solicitando que 

confirmassem presença anteriormente. 

 Ata 38, de nove de novembro de dois mil e dez. Reuniram-se para deliberações: 1- 

Apresentação do Projeto Bullyng pelo professor Erico Paes de Campos. Entramos em contato 

com o professor, via e-mail, e ele nos relata o seguinte: no ano de 2010, a Secretaria da 

Educação do Município de Lages, respeitando a Lei 14.651/09 de esfera estadual, “articulou o 

processo de formação continuada com a proposta da temática Bullyng Escolar”. O Professor 

Érico dinamizou esta prática em todas as Unidades de Ensino e também aos nossos 

profissionais da educação (professores, merendeiras, vigilantes, auxiliares etc.), comunidade e 

familiares. “Preocupados com as consequências das ações do fenômeno Bullyng nos 

ambientes escolares, foram formatadas palestras de cunho informativo com explanações, 

depoimentos, dados, pesquisas e frases reflexivas para o incentivo da paz”. Somente no ano 

de 2010, até o dia da reunião, foram proporcionadas estas falas e intervenções para 5.150 

estudantes do Sistema Municipal, 1.300 professores e 800 familiares, pois temos plena 

consciência de que “para um trabalho mais relevante o mesmo deve ser efetuado e é 

possibilitado quando articulamos e instrumentalizamos um número maior possível de pessoas 

e principalmente quando todos no contexto educacional”, ou seja, estudantes, familiares, 

professores são fomentados e criar uma nova cultura de convivência mútua, respeito e paz. 

“Os trabalhos seguem em continuidade neste ano corrente de 2011 com o dobro de estudantes 

participantes já atingidos até o momento, pois todo processo de transformação acontece 

quando é ininterrupto e em longo prazo”. 

 Em seguida, a professora Viviane Zapelini apresentou a Lei do transporte escolar e do 

zoneamento a ser realizado. Informou que encaminhou ofício a todos os usuários do 

transporte, orientando-os para que fizessem a matrícula em escolas mais próximas de suas 

casas. Esta questão foi abordada devido ao fato de que o repasse por parte do governo do 
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Estado é irrisório, ao passo que o município tem um gasto astronômico com o transporte 

escolar. Enfim, é importante ressaltar o uso do transporte escolar, sendo de uso exclusivo por 

quem estuda em escolas públicas dentro do território municipal.  3- Apresentação da proposta 

do calendário escolar para 2011, das escolas municipais, juntamente com as escolas estaduais. 

Há vários anos tenta-se trabalhar este item em conjunto, haja vista o transporte escolar ser um 

dos principais itens a serem resolvidos. Contudo, infelizmente, até agora não foi concretizado. 

4- Apresentação da avaliação da Educação Infantil sobre planejamento institucional, espaço, 

materiais, mobiliário, formação e condições de trabalho dos professores e demais 

profissionais, e horário de atendimento às crianças. 5- A diretora de ensino e conselheira do 

CME fez um breve relato sobre alterações que deveriam ser realizadas na Lei de Sistemas, 

adequando-se ao Plano Municipal de Educação. 

 Ata 39, de quatorze de dezembro de dois mil e dez - Reuniram-se para deliberações: 1- 

Apresentação do novo membro representativo do Simproel: professora Débora Reichert, que 

substitui, a partir de então, a professora Mara que se desligara, havia quase um ano, para 

cursar o mestrado. 2- Leitura e discussão do texto “A violência nas escolas”, da autora Júnia 

Paixão, cujo tema trata da violência contra os professores. O assunto foi amplamente debatido 

pelos conselheiros. Essas leituras e discussões realizadas no coletivo do CME possibilitam 

uma elevação no nível cultural dos conselheiros, formando um referencial teórico para 

posicionamentos e análises futuras. 3- Convite para Encontro Estadual de Conselheiros, que 

seria realizado na UNIPLAC. 4- Apresentação do projeto das UEs municipais para compor a 

base diversificada, sendo que as disciplinas a serem trabalhadas serão: Literatura, Língua 

Inglesa, Arte e Educação Ambiental. 5- Apresentação do projeto de literatura, explanando 

como se deu a formação dos professores durante o ano letivo 2010. A conselheira Zeni 

destacou que os conteúdos de literatura poderiam ser trabalhados como conteúdos 

transversais, em currículo plenamente efetivado. 6- Apresentação do projeto de Educação 

Ambiental para a rede municipal, sendo este “Lages Educando para a Sustentabilidade”. 

Foram solicitados, via e-mail, maiores detalhes do projeto à professora Maria Isabel Vieira 

Branco, que respondeu: “O projeto de educação ambiental é desenvolvido com as escolas do 

Sistema Municipal de Educação (EMEBS - CEIMS) desde 2010”. As atividades de educação 

acontecem durante o ano letivo, utilizando momentos e atividades desenvolvidas na escola. 

Exemplo: Hortas Escolares. São 21 unidades envolvidas. “Elaboramos um projeto cuja parte 

foi aprovada pela Tractebel, CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente, o projeto de captação d'água da chuva, e a partir desse, encaminharemos o 

mesmo para aprovação junto a Baesa”. O pessoal tem feito visitas e atividades variadas. O 
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objetivo seria de que os temas trabalhados ocorressem de forma interdisciplinar. 7- A 

conselheira Zeni expôs sua preocupação e diz que o CME deve pronunciar-se, sob forma de 

parecer, a respeito dos projetos apresentados pela Secretaria de Educação. A proposta foi 

analisada e acatada. 8- Leitura da correspondência da vereadora Neusa Zangelini fazendo 

questionamentos sobre a avaliação da Educação Infantil, prevista para 2011. 9- A conselheira 

Sílvia expôs sua preocupação com relação às escolas públicas e privadas: se todas deveriam 

cumprir a determinação do CME e matricular seus alunos que completarem seis anos até 

31/03, conforme resolução 01/2010 da Câmara de Educação Básica. Percebemos que a 

dinâmica do CME tem mudado nos últimos tempos, inclusive na própria descrição das atas, 

que estão mais detalhadas.  

 Pelos relatos que fizemos, conseguimos detectar por várias vezes a preocupação dos 

conselheiros com relação ao ensino escolar e ao processo ensino-aprendizagem. Tal 

preocupação é expressa através da participação, do engajamento e do empenho por parte 

desses conselheiros. Pudemos perceber também como se dá a repercussão das ações do 

conselho nas UEs. Entendendo que nem todos os conselheiros estão no mesmo grau de 

engajamento e desenvolvimento pleno de suas atividades, pode-se perceber que não há uma 

participação efetiva de todos os membros nem de algumas representações de entidade ou de 

grupos, como é o caso dos representantes dos alunos e dos pais. Infelizmente, deste modo, 

fica prejudicada a participação deste segmento que tem interesses diretos na melhoria da 

qualidade da educação e na superação de sua situação de desigualdade econômico-social e 

cultural.  

 

  

4.2.2. Um Relato Histórico e Uma Análise Crítica dos Regimentos Internos do CME 

 

 

 O Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação é aprovado através do 

Decreto 4986/1997. Em seu artigo 1º, o CME é criado como órgão normativo, deliberativo e 

consultivo da Administração, no setor educacional. Em seu artigo 2º, descreve que o CME 

destina-se a estimular, fortalecer e institucionalizar a participação dos setores organizados da 

sociedade de Lages, no processo de tomada de decisão no setor educacional, de competência 

do governo municipal. Neste sentido, destaca-se, no regimento do CME, que o mesmo requer 

e convoca a participação da sociedade civil nas proposições educacionais do governo local. 

Os artigos seguintes tratam das atribuições, da composição, dos órgãos, do plenário, das 
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atribuições e competências da presidência, das comissões (em número de quatro) - Comissão 

de Educação Infantil, Comissão de Ensino Fundamental, Comissão de Legislação e Normas, e 

Comissão de Planejamento -, da secretaria, da consultoria técnica, do funcionamento do 

plenário e das disposições finais. Com relação à composição do CME, são nomeados pelo 

prefeito municipal os representantes das seguintes entidades:  

I- Um representante da Secretaria de Educação; 

II- Um representante de órgão estadual de educação; 

III- Um representante da rede municipal de ensino; 

IV- Um representante da Fundação das Escolas Unidas do Planalto Catarinense- UNIPLAC; 

V- Um representante das escolas particulares; 

VI- Um representante do sindicato dos professores estaduais;  

VII-Um representante da Comissão de Pais da APP e CPP;  

VIII-Um representante da ALPROM;  

IX – Um representante da ULES (União Lageana dos Estudantes Secundaristas). 

 O regimento do CME descreve que o mandato dos conselheiros será de um ano, 

podendo ser prorrogado uma única vez. Também destaca que os serviços prestados pelos 

conselheiros serão considerados de natureza relevante. 

 Um novo regimento interno do CME foi aprovado pelo Decreto 5689/2000. O 

regimento traz poucas alterações em relação ao anterior. Como novidade, traz um 

representante da Câmara de Vereadores e a substituição da Alprom pelo Simproel. O mandato 

dos conselheiros passa de um para três anos, podendo ser prorrogado por igual período. 

Destes, 1/3 será substituído no segundo ano e 2/3 no terceiro ano; muito embora, através das 

atas e das nomeações, pudéssemos detectar que esta regra de renovação não era atendida em 

sua integralidade. Uma das justificativas era a de que, pela rotatividade de alguns membros, 

este item já era contemplado. Um diferencial deste regimento é de que o CME tem a 

atribuição de normatizar e regulamentar matérias relacionadas com: a) Sistema Municipal de 

Educação; b) Plano Municipal de Educação; c) Regimento e currículo das escolas do Sistema 

Municipal de Educação; d) Criação de escolas do Sistema Municipal de Educação. Desta 

forma, este Conselho, em tese, tem maior autonomia que o anterior, pelo menos através da 

legislação. 

  O terceiro e último Regimento Interno foi homologado pelo Decreto 9262/2008. O 

diferencial aparece já em seu parágrafo 1º: o CME coloca-se como órgão fiscalizador do 

Sistema de Ensino do Município de Lages. Assim, neste último regimento, o CME tem como 

prerrogativa normatizar, deliberar, emitir parecer sobre consultas e fiscalizar as ações do 
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poder público, no que se refere à Educação Municipal e, no caso da Educação Infantil, 

autorizar e supervisionar o funcionamento dos estabelecimentos municipais, inclusive na 

esfera particular de ensino. Também demonstra a preocupação em regularizar a vida escolar 

de alunos em decorrência de irregularidades e lacunas curriculares.  

 Quanto à composição, este regimento suprimiu a participação do Legislativo e incluiu 

um representante da Assessoria de Comunicação do Município. A retirada da participação dos 

vereadores deveu-se basicamente às atribuições dos órgãos: se a casa legislativa tem o poder 

de fiscalizar as ações do Executivo, então não poderia um representante do Legislativo deliber 

matérias que depois seriam fiscalizadas por ele mesmo ou por seus colegas. No caso da 

Assessoria de Comunicação, esta inclusão deve ter sido realizada com o intuito de dar 

publicidade e visibilidade às ações do Conselho.  

 Lendo a composição do CME neste regimento, a impressão que se tem é de que a 

sociedade civil faz-se representada pela maioria das instituições, mas, ao analisar os nomes 

das pessoas que participam e representam as instituições, percebemos que muitos 

questionamentos podem emergir. Tentando ilustrar nossa inquietação, citaremos um exemplo 

sobre a representatividade dos discentes: escolhe-se um aluno do projeto EJA, composto em 

sua maioria por pessoas que trabalham durante o dia, fato que os torna impedidos de 

participar das reuniões e discussões. Outro exemplo é sobre os representantes do CPP 

(Conselho de Pais e Professores), que é um professor do Sistema Municipal de Ensino; o 

representante dos gestores também é um professor municipal; o representante da assessoria de 

comunicação social, também um servidor público municipal. Desta forma, nosso 

questionamento gira em torno da disponibilidade que esses representantes têm para participar 

da maioria dos encontros. E como ficam as votações e a fiscalização deste órgão colegiado? 

Os membros que participam deste conselho são autônomos em suas decisões? Numa análise 

mais acurada, verifica-se que a maioria dos servidores públicos são pessoas que exercem 

função gratificada na Administração Pública, inclusive cargos comissionados. Como fica a 

autonomia do CME diante destas especificidades? Alguns membros do Conselho têm mais de 

seis anos de mandato, enquanto o regimento é claro quando cita a necessidade de renovação 

dos membros. Por que estas questões polêmicas acontecem? Será por falta de pessoas 

interessadas ou qualificadas para atender o Conselho? 
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4.2.3 Análise dos Processos, Pareceres e Resoluções do CME  

 

 

LIVRO DE PROCESSOS 

 

 Neste livro, há todos os registros de processos recebidos e aprovados pelo CME, de 

2001 a 2010, conforme o recorte histórico proposto pela pesquisa. Através do relatório, 

pudemos observar que foi durante o ano de 2001 que mais ocorreram autorizações de 

funcionamentos dos Centros de Educação Infantil Municipal (CEIM), portanto podemos 

pensar que a maioria dos CEIMs foi regularizada. Durante esses 10 anos, o CME analisou e 

autorizou 104 processos. Notamos que, além da aprovação para funcionamento, houve 

também: aprovação de calendário escolar e de projetos para o ensino escolar (como a 

autorização do Projeto Arte na Escola), matrícula por progressão parcial, criação do projeto 

EJA (Educação de Jovens e Adultos) e autorização para expedir certificado de conclusão de 

Ensino Médio (embora o município não seja obrigado a oferecer o ensino médio, há um 

projeto de Escola Itinerante - escola no campo-, em que o professor vai ao interior ministrar as 

aulas). Montamos um quadro desses processos para termos a dimensão dos trabalhos. Tal 

quadro localiza-se no apêndice da dissertação. 

 

 

LIVRO DE PARECERES 

 

 Na análise do livro de pareceres, foi possível observar um volume acentuado de 

trabalho para os conselheiros: autorizações de projetos específicos na área de ensino; 

aprovação de calendário escolar; regulamentação de funcionamento da Educação Infantil; 

aprovação de projetos, tanto do ensino da Educação Infantil como no Ensino Fundamental; 

aprovação de aplicação de recursos do salário-educação, e credenciamento de centros 

particulares de educação infantil ao sistema municipal de educação. Para serem aprovados, 

esses pareceres passam pelas comissões que realizam estudos e verificam se estão de acordo 

com a legislação vigente. Após a análise da comissão (ou das comissões, quando for o caso), 

apresenta-se o parecer em plenária. Se aprovado, é encaminhado ao registro final no livro. 

Montamos quadro ilustrativo das atividades desenvolvidas pelo CME, localizado no apêndice. 
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LIVRO DE RESOLUÇÕES 

 

 As resoluções são normas de que o CME lança mão, com o objetivo de regulamentar o 

funcionamento da Educação Municipal. É uma ação ou efeito de resolver um problema; é 

encarada como uma decisão, uma deliberação. Portanto, se entendida como decisão, devem 

ser respeitadas e obedecidas suas regras, normas, regulamentações. Na análise, percebemos 

que os critérios são definidos. Neste sentido, o CME tem o poder para aprovar (ou não) 

gastos, exigir o cumprimento do calendário escolar e também para assuntos que vierem a ser 

de interesse da Educação Municipal a serem regulamentados. (Quadro de atividade no 

apêndice). 

 

  

4.3 HISTORICIZANDO OS SISTEMAS DE ENSINO: EXPERIÊNCIA DE LAGES 

 

 

 No Brasil, a intenção de se criar um planejamento educacional em âmbito nacional, 

fixado pela União, remonta à década de 1930, quando o texto constitucional de 1934, além de 

mencionar a ideia de sua criação, definiu atribuições aos Estados para organizar e manter 

sistemas educativos próprios, além de criar seus conselhos de ensino. Também confere ao 

Conselho Nacional de Educação a missão de elaborar o Plano Nacional de Educação. No 

entanto, é com o Manifesto dos Pioneiros da Educação que vemos um importante marco 

nesta luta pela implantação de uma nova atitude na organização da educação nacional.  

 As competências específicas dos municípios foram definidas desde o Artigo 30 da CF 

de 1988, surgindo suas obrigações com a educação, bem como a possibilidade e/ou 

autorização para que este ente federativo passe a se responsabilizar. Como uma das vertentes 

que marcará todo este processo está a ênfase dada ao processo de municipalização como 

forma de descentralização política, propondo a transferência de competências e atribuições 

entre estados e municípios quanto à manutenção do Ensino Fundamental.  

 O Conselho Municipal de Educação (CME), juntamente com o Conselho da 

Alimentação Escolar (CAE) e o Conselho de Acompanhamento de Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEF, as unidades escolares e a Secretaria de 

Educação compõem o Sistema Municipal de Ensino. Assim, o Sistema de Ensino significa 

uma ordenação articulada dos vários elementos necessários à consecução dos objetivos 

educacionais preconizados para a população à qual se destina. Supõe, portanto, um 
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planejamento. Neste sentido, o planejamento surge como elemento fundamental para que o 

município possibilite a definição dos rumos que a educação deve tomar para garantir 

princípios como a busca pela qualidade do ensino. 

 É importante destacar que as secretarias municipais de educação ainda não estão 

estruturadas para assumir essa tarefa. Não basta apenas que os municípios tornem-se 

legalmente autônomos, é necessário que tenham apoio técnico e financeiro para tal. E a falta 

de uma articulação nacional, por parte do governo, para a elaboração de um importante 

instrumento para efetivar uma política nacional de educação de qualidade, pode deixar de lado 

as necessidades daqueles que estão mais distantes das grandes determinações. 

 O planejamento deveria superar a improvisação, a espontaneidade, o imediatismo e 

todas as ações que se mostrem desarticuladas e pontuais. Mas é preciso que os sistemas 

municipais constituídos ou os municípios que só administram uma rede de escolas tenham 

garantida a devida regulamentação do regime de colaboração que lhes favoreça a 

concretização de seus anseios, necessidades e expectativas. 

 No interior das unidades escolares, temos ainda o Conselho de Pais e Professores 

(CPPs), o conselho de classe e o grêmio estudantil, que são estruturas colegiadas diferentes 

dos conselhos gestores, mas são canais de participação dos encaminhamentos da comunidade 

escolar na busca da melhoria da qualidade do ensino e numa maior autonomia das unidades 

escolares. Ocupar estes espaços faz-se necessário, pois é uma forma de a sociedade civil dizer 

o que pensa e o que deseja para a educação brasileira. Vejamos o que Gohn (2003, p. 105) 

considera sobre esta participação: 

 

 

[...] ocupar espaços nos conselhos pode ser uma maneira de estar presente em arenas 

em que se decidem os destinos de verbas e prioridades na gestão de bens públicos; é 

uma forma de ser ouvido e de continuar lutando para transformar o Estado pela via 

da democratização das políticas publicas. Os conselhos devem ser espaços e 

mecanismo de operativos a favor da democracia e do exercício de cidadania, em 

todo e qualquer contexto sociopolítico. Eles podem se transformar em aliados 

potenciais e estratégicos na democratização da gestão das políticas sociais. 

 

 

 

 Segundo a autora, a sociedade deve organizar-se na luta pela igualdade, para acabar 

com os desmandos de políticos e administradores inescrupulosos. A democracia participativa 

deve combinar lutas sociais com lutas institucionais, e a participação nos conselhos pode se 

tornar um grande espaço de participação, principalmente na área da educação. 
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 A qualificação do processo em ocorre uma experiência de conselho é que nos informa 

sobre o seu trabalho e sua contribuição, e não a existência legal dos conselhos em si. Os 

conselhos podem ser tanto instrumentos de valor para se constituir uma gestão democrática e 

participativa, como podem se tornar estruturas burocráticas formais. Na medida em que os 

conselhos se tornam atuantes, podem alterar paulatinamente a natureza do poder local.  

 Gohn (2003, p. 109) afirma que “muitos dos administradores públicos conduzem as 

políticas sociais como filantropia, como assistência, esvaziando o sentido público do caráter 

de uma política pública”.  

 Vejamos o que diz Vasconcelos (2003, p. 110-111), sobre sistemas de educação: 

 

 

A educação nacional organiza-se de forma sistêmica, através de „sistemas 

educacionais‟, que correspondem às esferas do Poder Público, cujo termo surge na 

Constituição de 1934. Mais tarde, a Constituição de 1946 vai conceber o 

estabelecimento de uma LDB que, sem conseguir atender aos interesses dos 

diferentes setores dominantes naquele momento histórico, permaneceu durante 15 

anos em „discussão‟, sendo, finalmente, sancionada em 1961. Da Lei 4024/ 61 até a 

Constituição de 1988 e, posteriormente, sua regulamentação na LDB 9394/96, a 

organização sistêmica era prevista em três esferas: Sistema Federal, Do Distrito 

Federal e Estadual. Com o estabelecimento dos municípios como sistemas, previstos 

na Nova Constituição (1988), há uma reestruturação na organização, a partir de 

quatro sistemas com incumbências diferenciadas: O sistema federal de ensino; o 
sistema de ensino do Distrito Federal (DF); o sistema de ensino dos estados e o 

sistema municipal de ensino; garantido, todavia, o regime de colaboração entre eles. 

 

 

 

 O regime de colaboração existe legalmente, mas não foi regulamentado. Pode-se 

afirmar que todos os entes federados têm dificuldade em esclarecer o que seria o regime de 

colaboração. 

 No município de Lages, o Sistema Municipal de Ensino (SME) foi criado em 23 de 

dezembro de 1998, através da Lei Complementar nº 107. No entanto, antes de a Lei ter sido 

sancionada, houve um processo bastante interessante de construção coletiva da referida Lei, 

que consideramos importante relatar. Foi instituído um Seminário Temático do Processo 

Escola Constituinte, realizado no ano de 1998, com carga horária de 72h, no qual foram 

trazidos temas importantes à discussão, já se tendo em mente a preparação teórica para a 

construção do Sistema Municipal de Ensino. 

 Neste seminário, que teve seu início no mês de maio e seu termino no mês de outubro, 

foram trazidos para a discussão assuntos relevantes, tais como: Educação Especial no Ensino 

Regular (4h), Ciclo no Ensino Fundamental (4h) - que trazia para discussão a escola ciclada-, 

Aceleração de Estudos (4h) - uma metodologia para se trabalhar com crianças com 
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disparidade entre idade e série-, Arte na Educação (4h) - uma maneira diferente de trabalhar 

Artes no ensino fundamental, especificamente -, Resignificação das Práticas Pedagógicas - 

com Miguel Arroyo (8h), Planejamento Educacional e Projeto Político Pedagógico (8h) - com 

Danilo Gandim, Educação no Meio Rural (4h), Educação Integral (4h), Regimento Escolar e 

Princípios de Convivência (4h), Avaliação da Aprendizagem (4h), Sistema e Plano Municipal 

da Educação (4h), Educação Ambiental e Turismo na Escola (4h), Plano de Carreira e 

Valorização do Magistério (4h).  

 Esse seminário serviu como preparação para o Congresso Escolar Constituinte, que 

aconteceu nos dias 19 e 20 de novembro de 1998, com 16 horas de duração, do qual 

participaram representantes de todas as Unidades Escolares (UEs). As categorias 

representadas foram: alunos (das séries finais do ensino fundamental), pais, professores, 

diretores ou coordenadores (gestores escolares), auxiliar de serviços gerais, vigias... Enfim, 

representantes de toda a comunidade escolar. É importante destacar que essas representações 

foram eleitas entre seus pares, em cada Unidade Escolar (UE). O Congresso Constituinte foi 

de ordem deliberativa, no sentido de se definirem os novos rumos da Educação Municipal de 

Lages, SC. As discussões haviam acontecido previamente com o coletivo escolar, ou seja, 

com a participação dos pais, alunos, professores, serviços gerais, vigias, merendeiras... 

Portanto, com a participação dos interessados no processo de democratização da Educação 

Municipal, bem como na melhoria da qualidade do ensino. 

 Assim, em 23 de dezembro de 1998, foi sancionada a Lei 107, que dispõe sobre o 

Sistema Municipal de Educação. A importância da referida Lei para a educação municipal foi 

um “divisor de águas”, no sentido de termos regulamentado várias ações na área educacional. 

Para os profissionais da educação também foi um avanço significativo, pois iniciaram as 

discussões do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal (Lei 125/99), o que ocorreu 

após um ano da implantação da Lei de Sistema. A citada lei também trouxe outros benefícios, 

como a limitação do número de alunos por sala de aula e a previsão de melhores condições de 

trabalho, entre outros. Participamos ativa e efetivamente deste processo como representantes 

da categoria e da instituição Simproel. 

 No Título I da lei que regulamenta o Sistema Municipal de Educação, estão 

explicitados os Princípios e Fins da Educação. Título II, Da Organização e Estrutura do 

Sistema Municipal de Educação. Título III, Dos Níveis e das Modalidades de Educação e 

Ensino - Capítulo I, Da Educação Básica. Seção I, Da Educação Infantil. Seção II, Do Ensino 

Fundamental. Seção III, Da Educação de Jovens e Adultos. Seção IV, Da Educação no Meio 

Rural. Seção V, Dos Prédios e equipamentos Escolares. Título IV, Da Organização, 
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Administração e Financiamento do Sistema Municipal de Educação. Título V, Da Gestão 

Democrática da Educação Pública. Título VI, Dos Profissionais da Educação. Título VII, Das 

Disposições Finais e Transitórias; destacando, entre outros aspectos, que o Plano Municipal 

de Educação (PME), articulado com o Plano Nacional e Estadual, será elaborado com a 

participação da sociedade, ouvidos os órgãos colegiados de gestão democrática do ensino, 

concluído com o Congresso Constituinte, devendo, nos termos do decreto que o aprovar, 

contemplar as diretrizes estabelecidas no artigo 2º e prever as seguintes metas: erradicação do 

analfabetismo, melhoria das condições e qualidade do ensino, universalização do ensino 

obrigatório e a progressiva universalização da educação infantil, delimitação do número de 

alunos desde a Educação Infantil às séries finais do Ensino Fundamental. Isso possibilita à 

educação uma melhoria na qualidade do atendimento ao aluno em sala de aula, já que o 

número de alunos passou a ser definido por série e, na educação infantil, por faixa etária.  

 No ano de 1999, houve o VI Congresso Municipal de Educação: Experiências de 

Reestruturação Curricular na Rede Municipal, o qual trouxe novos paradigmas à Educação 

Municipal. Neste Congresso aconteceram conferências e discussões que propiciaram uma 

reestruturação nos currículos escolares, também como um reflexo do Congresso Constituinte 

do ano anterior. 

 Assim, os sistemas constituem-se como organizações independentes e autônomas, cuja 

regulamentação e normatização são previstas por seu próprio órgão normativo, ou seja, o 

Conselho de Educação, que deve considerar toda a legislação vigente. Ao Conselho 

Municipal cabe: autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de 

ensino; oferecer a Educação Infantil e, com prioridade, o Ensino Fundamental. 

VASCONCELOS (2003) 

 Munarim (2000 p. 23) relata que o sistema educacional pode servir tanto para o 

processo ser democrático como para a hegemonia do poder dominante. Vejamos: 

 

 

No sistema educacional há sempre espaço para confrontos de posições teóricas e 

ideológicas. Em outros termos, tanto pode servir para sustentar e reproduzir o 

autoritarismo quanto pode servir para a construção da democracia. E a contribuição 

da escola na efetivação do potencial de liberdade e de produção de 

democracia/cidadania embutido num determinado sistema escolar será mais 

efetivado ou menos efetivado muito a depender, conforme firmado anteriormente, da 

orientação hegemônica na esfera onde são determinadas as políticas educacionais 

para tal sistema. 
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 Neste sentido, a reflexão sobre a experiência da construção do Sistema Municipal de 

Educação de Lages é valida por nos trazer dados importantes para o entendimento de que o 

ensino do município de Lages é o resultado de uma construção ao longo da história. A 

reflexão que o autor traz é pertinente para pensarmos e refletirmos sobre o espaço dos 

conselhos como reprodutores das relações sociais ou como órgãos que vão além, para superar 

as desigualdades e propor novas relações pedagógicas para serem trabalhadas e desenvolvidas 

nas UEs. 
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5. COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Apesar disso, há alguns motivos pelos quais o livro poderá merecer ser lido,  

além da curiosidade dos seres humanos a respeito de outros seres humanos. 

 Em minha vida, atravessei quase todo o século mais extraordinário e terrível da história da humanidade. Morei 

em alguns países e vi algo de outros em três continentes.  

Talvez eu não haja deixado no mundo uma marca visível no curso dessa longa existência,  

embora deixe boa quantidade de marcas impressas em papel,  

mas desde que tomei consciência de ser historiador, com a idade de dezesseis anos,  

observei e ouvi durante a maior parte dela, buscando entender a história de meu próprio tempo. 

HOBSBAWM (2002, p. 11) 

 

 

 A coleta de dados deu-se através da aplicação de questionário aos gestores escolares 

nas Unidades Escolares (UEs) com mais de quatrocentos alunos e aos os conselheiros do 

Conselho Municipal de Educação (CME), num total de 15 (quinze) conselheiros e 9 (nove) 

gestores escolares. 

 A análise de dados é um processo pelo qual se dá ordem, estrutura e significação da e 

na pesquisa. Em nossa pesquisa, utilizaremos a análise de conteúdo, compreendida como a 

busca de sentido em um documento. Segundo Bardin (1977, p. 9): 

 

 

 [...] a análise de conteúdo oscila entre dois polos do rigor da objetividade e da 

fecundidade da subjetividade. Absolve e cauciona o investigador por esta atracção 

(sic) pelo escondido, o latente, o não-aparente, o potencial de inédito (do não-dito), 

retido por qualquer mensagem.[...] Ao desempenharem o papel de <técnicas de 

ruptura> face à instituição aleatória e fácil, os processos de análise de conteúdo 

obrigam à observação de um intervalo de tempo entre o estímulo-mensagem e a 

reacção (sic) interpretativa. 

 

 
  

 É nesta perspectiva da objetividade e da subjetividade das respostas que pretendemos 

fazer nossas análises, partindo da totalidade, da especificidade do contexto social e histórico 

das respostas de nossos pesquisados.  

 A análise de conteúdo não deve estar vinculada ao texto ou somente à técnica, numa 

formalidade que possa prejudicar a capacidade e a criatividade do pesquisado; tampouco pode 

ser tão subjetiva ao ponto de apresentar apenas as ideias e os valores do pesquisador. Ou seja, 

a análise não pode estar engessada em técnicas e regras fechadas.  Segundo Gramsci (2001, p. 

33):  
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O trabalho de investigação não pode deixar de ser complexo e delicado: requer 

muita fineza de análise e sobriedade intelectual. Porque é muito fácil se deixar levar 

pelas semelhanças exteriores e não ver as semelhanças ocultas e os nexos 
necessários, mas camuflados. A identificação dos conceitos que a filosofia da práxis 

„cedeu‟ às filosofias tradicionais, e pelos quais estas encontram alguns momentos de 

rejuvenescimento, deve-se fazer com muita cautela crítica; e significa, nem mais 

nem menos, fazer a história da cultura moderna após a atividade dos fundadores da 

filosofia da práxis. 

 

 

 

 É sob esta visão de Gramsci que pretendemos fazer nossas análises. A partir dos dados 

que coletamos junto aos gestores escolares e conselheiros do CME, pretendemos não nos 

deixar levar pelas “semelhanças exteriores” e não ver as “semelhanças ocultas”, mas fazer a 

crítica da realidade. A filosofia da práxis foi um momento difuso que modificou velhos 

modos de pensar diante de ações e reações não aparentes e não imediatas. Portanto, uma 

filosofia que é também política, como também são políticas as ações do CME.  

 

   

5.1 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS GESTORES ESCOLARES 

 

 

 Neste subcapítulo, temos como objetivo detectar qual é a inferência do CME no “chão 

da escola”, como os gestores escolares sentem ou percebem os reflexos das ações do 

conselho, como chegam as informações de decisões, aprovações, pareceres e resoluções 

emitidos pelo Conselho. Em nosso entendimento, a escola tem de tomar consciência de seu 

papel, ou seja, levar a classe trabalhadora a se apropriar do conhecimento historicamente 

acumulado, desenvolvendo uma consciência crítica. Se quisermos uma escola transformadora, 

precisamos oferecer as condições necessárias para que ela possa tornar-se essa possibilidade à 

classe trabalhadora. 

  Neste sentido, entendemos que os conselhos de educação podem auxiliar as escolas a 

desempenhar o papel de protagonista na tomada de decisões que dizem respeito ao ensino 

escolar, sendo que a autonomia da escola é um primeiro passo para alcançar esta finalidade. A 

pesquisa com os gestores escolares nos possibilitará conhecer o perfil dos mesmos, bem como 

seu entendimento a respeito das ações e sobre o que sejam as funções do CME.    

 Dos 10 gestores pesquisados, das UEs com mais de quatrocentos alunos, 1 não 

respondeu ao questionário, justificando estar em licença-prêmio; os demais responderam, 

sendo que destes: 8 eram do sexo feminino, ou seja, 88,88%, e 1 (ou 11,11%) do sexo 
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masculino. O que vem confirmar a teoria de que o magistério é composto, em grande maioria, 

por profissionais do sexo feminino. 

 

 

 

 Questionados sobre sua escolaridade, a maioria dos gestores não respondeu à questão; 

talvez devido ao entendimento equivocado de que deveriam citar apenas sua última 

habilitação. Desta forma, temos que, com relação ao Ensino Médio, 22,22% responderam que 

cursaram o magistério; os demais (77,77%) não responderam à questão.  

 

 

 

 Quanto ao Ensino Superior, 55,55% responderam que o cursaram. Fazendo uma 

análise, detectamos que todos os que responderam à questão cursaram o ensino superior em 

universidades particulares. Os demais não responderam à pesquisa, ou seja, 44,44%.  
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 A maioria dos gestores pesquisados (88,88%) possui curso de especialização. Estamos 

excluindo o que não respondeu à questão, que poderá ter o curso de especialização. Nenhum 

dos gestores escolares pesquisados possui mestrado ou doutorado. 

 

 

 

  

 A maioria dos gestores escolares (55,55%) está na faixa etária entre 40 e 50 anos. Os 

demais 44,44% estão na faixa etária entre 50 e 60 anos, portanto, numa fase madura também 

de sua vida profissional, o que possibilita o conhecimento de todos os ranços e possibilidades 

de ser professor. 
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 Questionados sobre o tempo de atuação na gestão escolar, constatamos que a minoria, 

ou seja, 44,44% dos gestores pesquisados têm entre um e três anos de experiência na gestão 

escolar; enquanto 55,55% dos pesquisados estão há mais de dez anos na gestão escolar. Isto 

demonstra que a maioria dos gestores escolares tem experiências do que seja estar na gestão 

de uma escola e, portanto, devem conhecer o funcionamento administrativo e pedagógico do 

Sistema Municipal de Educação e de todos os órgãos que o compõem, dentre eles os 

conselhos gestores.  

 

 

 

  

 Questionados sobre a forma de escolha dos gestores escolares, todos os pesquisados 

responderam que por eleição direta, ou seja, 100% dos gestores escolares. Há, no município 
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de Lages, a Lei nº 891, de 20 de junho de 1985, que institui eleição direta em toda a rede de 

ensino municipal. As eleições diretas ocorrem com a participação de toda a comunidade 

escolar, sem distinção de votos, entre professores, pais, funcionários da escola e alunos a 

partir do 4º ano do Ensino Fundamental. No ano de 2010, instituiu-se a eleição direta para 

escolha dos gestores também nos CEIMs com mais de 100 alunos. Sendo que os diretores 

dessas comunidades têm mais condições de conhecer a realidade e as necessidades da 

comunidade, respeitando a diversidade sociocultural dos educandos. No nosso entendimento, 

o gestor deve ser o coordenador das atividades pedagógicas e não apenas um gestor de 

problemas e de contas.  

 

 

 

 

 

 A maioria (66,66%) respondeu que conhece e sabe das ações do CME, inclusive 

alguns deram exemplos dessas ações. A minoria (33,33%) respondeu que sabe pouco sobre as 

ações do CME. Isto significa que a maioria dos gestores escolares conhece os conselhos, 

sabem de sua existência e possuem conhecimento sobre as funções do CME. Além disso, 

alguns destacaram certas funções, como: fiscalizar, organizar, normatizar a ações da educação 

municipal.  
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 Sobre a existência do CME e o conhecimento de suas funções, 88,88% dos 

entrevistados responderam positivamente. Já 11,11% responderam que desconhecem as ações 

do CME. Os entrevistados repetiram, em suas respostas, as palavras “qualidade do ensino” e 

“fiscalização” como sendo ações pertinentes ao CME. Esses dados demonstram que a maioria 

dos gestores tem condições de avaliar e reconhecer o trabalho executado pelo CME, embora 

seja de total espanto perceber que existem pessoas que ainda não sabem ou não procuram 

informações sobre, no mínimo, o sistema ao qual pertencem, visto que todos os entrevistados 

são servidores estáveis no município. 

 

  

 

 A maioria (66,66%) respondeu que não participou de reunião do CME. A minoria 

(33,33%) respondeu que já participou de reunião do CME, e uma das gestoras destacou que é 

conselheira do CME. Este posicionamento reflete a não abertura do CME à participação em 

reuniões de pessoas estranhas ao colegiado do CME. Esta dificuldade de acesso às reuniões 
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do Conselho pode também contribuir para afastar os gestores e outros sujeitos que fazem 

parte do sistema de ensino, do entendimento e do reconhecimento das ações do CME e de seu 

reflexo nas UEs. 

 

 

 

 

 Quando perguntados se já precisaram do CME para solucionar algum problema na 

UE, 88,88% dos gestores escolares declararam que não precisaram do conselho para resolver 

algum problema. Apenas 11,11% precisaram do CME para resolver um problema de 

certificado de formação oferecido na unidade escolar. Um gestor respondeu que nunca 

precisou da interferência, mas sabe que pode contar com este órgão quando precisar, 

demonstrando confiança no CME.  

 

  

 



128 

 

  Sobre a participação em palestras e cursos promovidos pelo Conselho, 55,55% dos 

entrevistados responderam que não participaram e 44,44% responderam que sim, tanto de 

curso quanto palestra, seminário e/ou conferência. Assim, percebemos que é oportunizada a 

participação aos gestores escolares, mas pode ser que estes não tenham interesse ou não 

possuam tempo para uma participação mais efetiva, já que sabemos que o gestor escolar acaba 

sendo um “faz tudo” na escola. Em nosso entendimento, a participação dos gestores em 

cursos, palestras e/ou seminários é uma forma de também conceder poder para definir meios, 

caminhos para uma educação emancipadora. Entendemos que participação não é uma simples 

fala ou presença em reuniões, mas, ao contrário: ela deve ser um instrumento de 

aprendizagem do exercício de poder.   

 

 

  

 

  Para esta questão, houve várias respostas, demonstrando certa insegurança de como 

funciona o CME. No entanto, a maioria declara que acredita no bom funcionamento do 

conselho e sugere que os trabalhos sejam divulgados à comunidade escolar, principalmente. 

Apenas 22,22% dos gestores escolares não responderam ao questionamento. Apesar de as 

respostas dos outros 88,88% serem bem pessoais, elas demonstram que os gestores confiam 

nas ações do CME e acreditam que o conselho funciona bem, dentro de uma “normalidade”. 
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 A unanimidade dos entrevistados afirma que as ações do CME têm um reflexo direto 

nas unidades escolares, dando exemplos das ações do conselho para confirmar o reflexo nas 

UEs. Eis alguns apontamentos dos gestores para elucidação da afirmação anterior: o gestor 

nº4 escreve: “sim, as ações do CME refletem no trabalho desenvolvido na escola. Cito os 

projetos aprovados pelo CME, assistência pedagógica (reforço escolar), e matrícula parcial, 

que vêm contribuindo com o aumento do índice de aprovação do aluno e melhoria da 

qualidade do ensino”. O depoimento do gestor nº 8: “Acredito que todas as ações do CME 

têm reflexo direto na escola e que dependemos de aprovações, ou não poderemos aplicar o 

nosso Projeto Pedagógico”. 
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 A maioria dos entrevistados (88,88%) consegue definir com clareza algumas ações do 

conselho, inclusive valorizam e reconhecem a importância do CME e de sua contribuição na e 

para a Educação Municipal.   

 22,22% dos entrevistados não se sentiram aptos para responder à questão, alegando 

pouco conhecimento sobre o assunto. Um dos entrevistados não respondeu à questão. 

Fazendo uma análise das respostas dos gestores escolares, percebemos que uma palavra foi 

repetida por vários gestores: “comprometimento”. A partir desta categoria podemos concluir 

que o entendimento e o reconhecimento pelo trabalho do CME são concretos em relação à 

definição das ações do Conselho.  

  Resposta “sui generis”, a entrevistada 8 sugeriu que a rede estadual também deveria 

ter um conselho de Educação, demonstrando seu desconhecimento sobre a existência de 

Conselho Estadual de Educação. 

 

 

  

 

 Neste sentido, apesar dos vários cursos oferecidos, podemos afirmar que o CME não 

conseguiu atingir a unanimidade dos gestores escolares, e que mais esforços deverão ser 

empreendidos com o objetivo de empoderamento dos gestores escolares. Segundo Gramsci 

(2001, p. 37), 

 

 

Suscitar um grupo de intelectuais independentes não é fácil, requer um longo 

processo, com ações e reações, com adesões e dissoluções e novas formulações 
muito numerosas e complexas: é a concepção de um grupo subalterno, sem iniciação 

histórica, que se ampliar continuamente, mas de modo inorgânico, e sem poder 

ultrapassar um certo grau qualitativo que está sempre aquém da posse do Estado, do 
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exercício real da hegemonia sobre toda a sociedade, só ele, permite um equilíbrio 

orgânico no desenvolvimento do grupo intelectual. 

 
 

 

 Para nós, na construção de uma nova visão de mundo que se apresenta na sociedade é 

que os gestores escolares também caminham. É na construção de um grupo hegemônico que 

os gestores escolares avançam e, por isso, é necessário oferecer condições materiais 

favoráveis para construir esse grupo numa reação, quem sabe, contra-hegemônica do poder da 

classe dominante. Assim, a escola poderá desempenhar papel transformador se a gestão 

escolar estiver unida aos interessados nesta transformação. Em nossa visão, os interessados 

são os alunos, os pais, os professores, a gestão da escola, seus colaboradores, enfim, toda a 

comunidade escolar. É exatamente neste contexto que a participação dos gestores escolares 

deve acontecer, para que a escola se torne verdadeiramente universal e de qualidade. Não 

podemos esperar que a sociedade transforme a si mesma para depois transformar a escola. 

Neste sentido, vemos que CME tem ou pode tornar-se essa possibilidade. 

 

 

5.2 ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA COM OS CONSELHEIROS 

 

 

 Neste item, temos como principal objetivo detectar ações do CME que tenham reflexo 

no “chão da escola”, e se essas ações contribuem para a qualidade do ensino. Pretendemos 

também fortalecer a identidade do CME como órgão que faz parte do Sistema Municipal de 

Ensino, além de tentar reconhecer nos conselheiros o conhecimento da legislação educacional. 

No nosso entendimento, na composição do CME deve-se aliar o conhecimento acadêmico ao 

conhecimento popular, para a percepção dos processos pedagógicos e a percepção da 

realidade, que é social, econômica, cultural e política. O CME não pode representar a voz do 

governo ou constituir-se puramente dele. Esse cuidado deve ser uma constante, 

principalmente quando se depara com a maior representação de órgãos governamentais, em 

contraposição à sociedade civil. O CME deve se tornar cada vez mais um órgão de Estado. 

Assim vejamos o que Gramsci (1989, p. 3-4) argumenta: 

 

O processo de formação de uma determinada vontade coletiva, para um determinado 

fim político, é representado não através de disquisições (sic) e classificações 
pedantescas (sic) de princípios e critérios de um método de ação, mas como 

qualidade, traços característicos, deveres, necessidades de uma pessoa concreta, tudo 
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o que faz trabalhar a fantasia artística de quem se quer convencer e dar forma mais 

concreta às paixões políticas. 

 
 

 

 É neste entendimento de formar uma consciência, uma vontade coletiva, que 

entendemos o papel fundante do CME; num entendimento de que esta vontade coletiva deve 

tornar-se uma vontade política, uma ação consciente do papel do Conselho em protagonizar 

uma educação transformadora que leve os sujeitos (ou a classe trabalhadora) a uma autonomia 

cultural, econômica e social.  Neste sentido, nossa pesquisa pretende constatar as hipóteses 

levantadas como realidade historicamente construída.  

 Assim, dos vinte membros que compõem o CME, entre os membros efetivos e os 

suplentes, conseguimos entrevistar quinze. Dos quinze conselheiros, três são do sexo 

masculino e doze do sexo feminino. Portanto, o CME é composto por 88,88% de mulheres. 

Ressaltamos que apesar de termos participado de duas reuniões no prazo de 31 dias, não 

conseguimos contato com os representantes de alunos e os representantes da Comunicação 

Social da Prefeitura. Os representantes dos CPPs- Conselho de Pais e Professores são 

professores, daí sua participação assídua nas reuniões.  

 

 

 

 

   

 A maioria não respondeu a questão. Acreditamos que eles tenham entendido que 

deveriam citar sua maior graduação, visto que, analisando as outras respostas sobre 

escolaridade, a maioria respondeu apenas uma das opções dadas. Entre os que responderam, 

33,33% declararam ter cursado o Magistério, e 22,22% dos entrevistados responderam que 

cursaram Educação Geral.  
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  Faz-se mister apresentar que 46,66% dos conselheiros pesquisados não responderam à 

questão. No entanto, através da análise do questionário no próximo item, pode-se concluir que 

a maioria (ou seja, 93,33%) tem curso de pós-graduação em nível de especialização. Neste 

caso, os pesquisados responderam apenas sua mais alta graduação. 

  A maioria dos pesquisados (53,33%) que respondeu a este item da pesquisa é 

especialista da área da Educação. Apenas 11,11% declararam sua habilitação na área da 

Psicologia. 

 

 

 

 A maioria (93,33%) possui pós-graduação em nível de especialização. Se fizermos 

uma análise acurada, perceberemos que principalmente até o ano de 2000, as especializações 
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aconteciam (todas) fora de Lages, inclusive em outros estados, em virtude da falta desta 

modalidade de curso em nossa região. 

 A minoria (6,66%) não possui especialização; pressupõe-se, entretanto, que tenham 

conhecimento sistematizado sobre Educação e Ensino. 

 Sobre a pós-graduação em nível de mestrado, a minoria (ou seja, 20%) dos 

pesquisados possui este nível de especialização. Vale a pena destacar o currículo de três 

conselheiras: a C2 cursou mestrado na UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), com 

o tema “Proposta Curricular de Santa Catarina”, concluindo seu curso em 2001. A C7 fez seu 

mestrado na FURB (Universidade Regional de Blumenau), com o tema “Currículo: Políticas 

de Formação e a Prática Pedagógica na Escola Pública da Região Serrana”. Por sua vez, a 

C12 fez seu curso de mestrado na UFSC com o tema “Novas Tecnologias” e concluiu-o em 

2001. 

 Questionados sobre o curso de doutorado, constatou-se que a minoria (6,66%) dos 

pesquisados tem esse nível de qualificação. Uma conselheira, a C2, fez seu doutoramento na 

PUC-SP, com o tema “Linguagens”, não relatando o ano de conclusão de seu curso. 

 Ao fazermos uma análise geral sobre os dados de escolaridade dos conselheiros do 

CME, podemos concluir que estes possuem ótimo nível de escolaridade, o que contribui para 

que o Conselho tenha condições de contribuir, efetivamente, nas proposições da Educação 

Municipal. 
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 Com relação à faixa etária, 6,66% têm entre 20 e 30 anos, ou seja, uma minoria. 20% 

dos pesquisados possuem de 30 a 40 anos de idade, e 26,66% declararam possuir entre 40 a 

50 anos de idade. A maioria (33,33%), portanto, declarou ter idade entre 50 e 60 anos e 

13,33% afirmam que possuem mais de 60 anos de idade. Conclui-se que, com relação à idade, 

a maioria dos conselheiros encontra-se entre 40 e 60 anos de idade.  

 

 

 

 Através das respostas sobre o tempo em que cada conselheiro trabalha no CME, 

percebemos que há uma rotatividade salutar no conselho: a maioria tem entre dois e cinco 

anos de mandato, ou seja, 73,33%.  Ao analisar o regimento interno, verificamos que o 

mandato é de três anos, podendo ser prorrogado por igual período, ou seja, o tempo máximo 

de cada membro é de seis anos. No entanto, temos uma exceção: o conselheiro C8 tem doze 
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anos de mandato, provavelmente em virtude de ter sido encaminhado por entidades diferentes 

e cada uma tê-lo encaminhado duas vezes. 

 Observamos também que uma minoria (13,33%) está participando do CME há menos 

de um ano.  

 

 

 

 Quanto às instituições que compõe o CME, 100% dos conselheiros responderam 

prontamente sobre a questão. Ao fazer um comparativo com o regimento interno do Conselho, 

verificamos que as instituições citadas pelos conselheiros correspondem à nominata legal. 

Infelizmente não conseguimos entrevistar os representantes dos alunos nem do órgão da 

assessoria de imprensa. Segundo a secretária executiva do CME, esses representantes poucos 

participam das reuniões; lembrando que, pelo regimento interno do CME, todos os 

conselheiros titulares e suplentes devem participar das reuniões.  
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 Perguntados sobre a forma de escolha dos conselheiros, 93,34% responderam que a 

indicação é feita pelos pares, ou seja, é a entidade que indica o representante. Em seguida, o 

indicado é nomeado, através de decreto, pelo Chefe do Poder Executivo. Apenas 6,66% não 

responderam à questão. 

 

  

  

 Quanto ao tempo de mandato, houve várias confusões. 53,33% responderam que o 

mandato é de três anos, o que está claramente descrito no regimento interno do CME. No 

entanto, 13,33% responderam que o mandato é de dois anos e 6,66% responderam que o 

mandato é de cinco anos. 20% não responderam acerca do tempo de mandato dos 

conselheiros no CME. 
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 100% dos conselheiros responderam que o presidente é eleito por seus pares. No 

regimento interno do CME, em seu artigo 9º: “O presidente e o vice-presidente do conselho 

serão eleitos por seus pares, por maioria simples de votos, em escrutínio secreto e ou 

aclamação”.   

 

 

 

 Quanto à periodicidade das reuniões, 100% responderam que as reuniões ordinárias 

acontecem mensalmente, salvo se forem convocadas extraordinariamente.  
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 A maioria dos conselheiros (66,66%) tem entre dois e cinco anos de mandato. 13,33% 

(ou seja, a minoria) possuem menos de um ano de mandato no CME, e 20% dos conselheiros 

já ultrapassaram seus mandatos, portanto com mais de seis anos de mandato; sendo, na 

próxima eleição, substituídos. No regimento interno do CME, em seu artigo 4º, parágrafo 1º: 

 

 

Será de três anos o mandato dos membros do Conselho Municipal de Educação, 

sendo 1/3 substituído no segundo ano e 2/3 no terceiro ano, podendo haver uma 

recondução e substituição a qualquer tempo e a critério dos órgãos ou entidades 

representadas, mediante comunicação de seu presidente, diretor ou equivalente. 

 

 

 

 Diante dos dados levantados, podemos destacar que o CME é composto por uma 

maioria de indivíduos com experiência como conselheiros, dado que, com certeza, pode ser de 

grande contribuição no coletivo do CME. 

 

 

 

  Questionados sobre a utilidade do CME, houve por parte dos conselheiros respostas 

as mais diversas, possíveis e imagináveis. Destaco algumas respostas bastante interessantes: 

dar credibilidade ao sistema de ensino; avaliar, orientar, fiscalizar e acompanhar ações e 

projetos educacionais realizados nas UEs; cumprimento do calendário escolar; fortalecer 

iniciativas educacionais; democratização da gestão do ensino; entre outras. Através das 

respostas dos conselheiros, detectamos uma consonância entre seus discursos, inclusive com o 

próprio regimento do CME. 100% dos conselheiros opinaram e a maioria destacou a 

representação da sociedade como um ponto importante nas funções do CME. A melhoria da 

qualidade do ensino também foi uma resposta bastante presente, o que nos leva a pensar na 
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hipótese levantada por nós no início da pesquisa: de que o CME poderá contribuir 

decisivamente para a melhoria da qualidade do ensino, refletindo diretamente suas ações no 

“chão da escola”. 

 

 

  

  100% dos entrevistados conhecem e reconhecem a importância do CME para o 

Sistema Municipal de Ensino. Os conselheiros destacaram as funções do Conselho e 

consideram todas as funções como importantes para contribuir na e para a melhoria da 

qualidade do ensino municipal. Entre as funções do CME, as que mais aparecem são: órgão 

fiscalizador, consultivo, deliberativo e normativo. A maioria ressalta também a autonomia do 

Conselho como um dos pontos fundamentais para os trabalhos desenvolvidos pelo CME, 

além de dar respaldo à democratização da gestão do ensino público, e conhecimento 

atualizado sobre legislação educacional. Palavras repetidas: Ensino municipal; melhoria da 

qualidade do ensino; função normativa, deliberativa, consultiva e fiscalizadora; gestão 

democrática de ensino. 
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  Perguntamos aos conselheiros se há procura da comunidade escolar pelo CME e 

como os conselheiros veem esta procura. A maioria dos conselheiros destaca que a procura 

existe somente quando a escola tem alguma necessidade a ser resolvida, caso contrário, não 

há procura. Alguns conselheiros também ressaltam que as atividades e funções do CME são 

pouco conhecidas pelos professores, pais e alunos, enfim, por toda a comunidade interessada 

na educação como um todo. Destacamos o pronunciamento de um dos conselheiros: C13 

afirma que “o CME está em fase de maturação para alcançar o reconhecimento de sua função 

política e social. O processo democrático da educação propõe a utilização dos benefícios para 

a população esclarecida sobre os seus princípios e atribuições”. Consideramos pertinente este 

pronunciamento, visto que ele demonstra que o conselheiro percebe claramente a função 

social e política do CME na educação municipal. 
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 Quanto às questões escolares mais frequentes em que o CME é chamado a se 

pronunciar, a maioria dos conselheiros destacou: autorizações de funcionamento da educação 

infantil na rede privada de ensino e questões sobre legislação educacional. Os conselheiros 

também destacaram os projetos apresentados pela Secretaria de Educação com o objet ivo de 

regulamentar as ações da Secretaria, bem como algum projeto apresentado pelas UEs, além do 

calendário escolar.  

 

 

 

 Perguntados se é comum, nas reuniões do CME, a participação de outras pessoas além 

dos conselheiros, a maioria dos conselheiros relata que normalmente não há participação de 

terceiros. Afirmam que há apenas visitas esporádicas dos técnicos da SEML para falar sobre 

algum projeto ou para apresentação de dados estatísticos relativos à Educação Municipal.  
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 Questionados se após a criação do CME e do Sistema Municipal de Ensino houve 

alguma melhoria no ensino público municipal e qual ele destacaria, a unanimidade dos 

conselheiros (ou seja, 100%) destacou os avanços que teve a educação municipal, após a 

criação do CME. É importante salientar que mesmo os conselheiros que estão participando 

das reuniões há pouco tempo percebem alguma mudança.  

 A maioria dos conselheiros destaca o cumprimento da legislação como um ponto alto 

dos trabalhos desenvolvidos pelo CME, além, é claro, do apoio a projetos pedagógicos que 

vêm contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino. Tal fato pode ser mensurado 

através dos índices do IDEB, por exemplo. Houve destaque também para a formação 

continuada dos professores, assistência pedagógica e matrícula por progressão parcial, que 

têm contribuído para a solução de algumas dificuldades que as escolas encontravam, 

principalmente no item “dificuldades de aprendizagem”. Houve também menção à melhoria 

dos espaços físicos nas UEs, o que respalda as ações do conselho. 

 

 

 

 Questionados se o CME tem detectado problemas nas escolas, a maioria dos 

conselheiros afirma que poucos são detectados. No entanto, quando um problema é 

verificado, estabelece-se um tempo para que a UE possa adequar-se. Alguns conselheiros 

destacaram a avaliação institucional que o CME está fazendo em todas as unidades de ensino 

da esfera particular de ensino, e também frisaram que, em seguida, estender-se-á esta 

avaliação à rede municipal de ensino. Os problemas mais comuns, segundo alguns 

conselheiros, relacionam-se à documentação e a autorizações de funcionamento. Outro 

destaque foi para a proposta pedagógica não articulada com a prática, em que há 

entendimento conflitante com a legislação educacional vigente. 
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 Solicitados como os conselheiros avaliam a atuação do CME frente a problemas dos 

gestores escolares, a maioria respondeu que não há casos de problemas com gestão escolar, e 

quando há, estes são resolvidos pela Secretaria de Educação, não sendo levados ao CME. Até 

porque o Conselho não interfere em questões administrativas e de pessoal; essa é uma 

prerrogativa da própria Secretaria de Educação. 

 

 

 

 

 Questionados se há algum apoio financeiro aos conselheiros, como vale-transporte, 

cedência, jetons ou pró-labore, diárias, ajuda de custo, ou outra forma de auxílio por sua 

participação nas reuniões; unanimemente, os conselheiros responderam que não há qualquer 

tipo de ajuda financeira. O que há é a disponibilidade de duas secretárias para auxiliar os 
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trabalhos de todos os Conselhos (CME, CAE, Conselho do FUNDEB) e a estrutura necessária 

para desempenho de funções dos mesmos. 

  Ao analisar o fato, podemos considerar que há um tratamento desigual aos 

conselheiros, visto que, em nosso entendimento, a participação dos representantes do 

Executivo e das escolas públicas nas reuniões do conselho insere-se no exercício da função 

pública. Esta participação, pois, é inerente ao cargo e, portanto, remunerada. Em 

contrapartida, os representantes da sociedade civil têm de fazê-la de forma voluntária, com o 

agravante de que estes representantes podem, inclusive, ter um prejuízo econômico, o que 

desestimula a participação dessa parcela em participar das reuniões do CME. 

 Temos conhecimento de que a maioria dos conselheiros estaduais de educação recebe 

remuneração pela sua participação no CEE. 

 

 

 

 

 

 Perguntamos aos conselheiros se eles têm participado das discussões acerca da 

implementação de políticas públicas educacionais pela Secretaria Municipal de Educação e de 

que maneira acontece este convite. 100% deles afirmam que o conselho tem sim sido 

convidado a participar das discussões de implantação de políticas públicas. Afirmam também 

que o conselho participa através da emissão de pareceres, resoluções e aprovação de projetos 

apresentados para análise ao CME. A participação dá-se também por meio de cursos e 

seminários, proposições e representação do CME na elaboração e avaliação do Plano 

Municipal de Educação, além da avaliação dos projetos pedagógicos. Enfim, em vários 
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momentos e instâncias há a participação do CME, segundo o entendimento dos conselheiros 

pesquisados. 

 

 

 

 

 

 Perguntamos sobre a possibilidade de o CME contribuir para as definições de 

diretrizes que orientam o sistema de ensino, em associação com a qualidade do ensino escolar, 

e de que forma dá-se esta contribuição. 100% dos conselheiros responderam afirmativamente 

à questão, confirmando que o CME pode contribuir (e de fato contribui) decisivamente para 

as definições de diretrizes educacionais, através de sua representação enquanto sociedade 

civil, debatendo, conversando, sugerindo e “cumprindo bem o seu papel”, como afirma o C2; 

por meio da participação em cursos de formação de conselheiros. Também fazendo cumprir a 

legislação vigente, através do acompanhamento das ações da Secretaria de Educação. Chamou 

a nossa atenção a resposta “sui generis” do C5, que citou, conforme resposta anterior, 

“identificando problemas X desafios”. O C9 respondeu “sim, propriamente”. Acreditamos que 

não tenha concluído sua resposta ou que não entendido a pergunta. 
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 Questionados sobre a participação dos conselheiros em cursos oferecidos pelo MEC, a 

maioria dos conselheiros respondeu que sabe sobre o oferecimento, mas que não teve a 

oportunidade de participar destes cursos. Segundo os conselheiros, as vagas são limitadas, o 

que não oportunizou a participação de 80% do coletivo do CME. Há, no entanto, a 

participação em alguns seminários ou encontros. Por outro lado, percebemos que uma minoria 

(20%) dos conselheiros teve a oportunidade de participar de cursos oferecidos pelo Ministério 

da Educação, ou seja, apenas três conselheiros. Todavia, este não tem sido empecilho para 

que os demais participem de outras modalidades de curso. 

 

 

 

 Quanto à representação na composição do conselho, o objetivo era detectar o que o 

conselheiro entende por representação do governo municipal, representação da sociedade civil 

e outros setores. Na verdade, há certa confusão quanto ao que é, de fato, a sociedade civil e 
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também na percepção de que os conselheiros são representantes de instituições, mas, que no 

momento em que passam a fazer parte de um conselho, não representam mais a instituição ou 

interesses pessoais e/ou corporativos, e sim os interesses da sociedade civil (ou, pelo menos, 

deveriam representar). A pesquisa acabou revelando que os representantes do sistema 

(Executivo, escolas e inclusive os pais) detêm a maioria das vagas do CME, restando aos 

usuários (comunidades e pais, que deveriam ser da comunidade) uma parcela pequena na 

representação. As representantes do CPP são professoras do Sistema Municipal de Ensino. A 

nosso ver, os conselhos devem atuar como mediadores entre sociedade e governo, com o 

objetivo de encontrar o equilíbrio entre as representações, que são expressões da pluralidade 

social existente. 

 

 

 

 

 Quanto à composição do CME, ficam assim distribuídos os membros, em cada 

segmento: um representante do Poder Executivo, um representante do Órgão Estadual de 

Educação, um representante da UNIPLAC, um representante das escolas particulares, um 

representante do Sinte, um representante do Simproel, um representante de alunos (o qual 

infelizmente não participa das reuniões), um representante dos Gestores Municipais, um 

representante dos CPP (a escolha foi pelos professores que também têm representação no 

CPP) e um representante da Assessoria de Comunicação Social do Município (servidor 

público efetivo).   
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 Nosso objetivo ao pesquisar os conselheiros era reconhecer em suas ações o 

conhecimento da legislação educacional e, aliado a este, a sensibilidade com a questão da 

educação e do ensino escolar, numa sociedade que é excludente e para poucos. Também nos 

interessava detectar os reflexos das ações no “chão da escola”.  Pudemos perceber, através da 

aplicação do questionário, que uma maioria significativa dos conselheiros tem conhecimento 

sobre a educação e a legislação educacional vigente, além de possuir uma postura ética e 

comprometida com a educação. Para nós, ficou claro que as atividades desenvolvidas pelos 

conselheiros (quer sejam para planejar, despachar alguma matéria ou posicionar-se sobre 

algum projeto) são discutidas e analisadas no coletivo do CME. Destacamos a postura 

democrática que percebemos nas ações e na postura, principalmente na pessoa do presidente, 

que é uma liderança respeitada no interior do Conselho. 

 Também pudemos observar que as ações dos conselheiros estão impregnadas de 

compromisso ético para com as funções desenvolvidas no CME, bem como de certa 

habilidade em realizar alianças e parcerias, além de articulações; demonstrando sua 

capacidade em construir sua própria história na ação do grupo. Todos esses elementos 

demonstram a possibilidade das ações no coletivo do CME. Neste sentido, reconhece-se a 

importância dos conselhos gestores da área da educação como possibilidade de protagonizar 

uma educação que eleve a classe trabalhadora a uma autonomia de fato e de direito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A concepção de história que aqui propomos é a de uma ciência rigorosa, 

Capaz de descobrir verdades a respeito de seu objeto, 

A realidade humana, as leis de mudança e continuidade determinantes das relações sociais,  

Bem como de explicar suas contradições e, sobretudo, 

de fornecer um conhecimento objetivo, não no sentido de uma mera ideologia, 

 Para incrementar a práxis social, e não apenas, os sistemas de controle político, produtivo 

 e mercadológico, e nem no sentido de saber estratégico para negociar perdas e ganhos. 

ALMEIDA (2003, p. 26) 

 

 

 

 Ao optar pela metodologia gramsciana, a proposta foi dar movimento ao problema 

apresentado, ou seja, analisar e ver o problema em sua totalidade para assim compreender e 

conhecer uma realidade que é histórica, social e econômica, possibilitando encontrar 

mecanismos de mudança e de transformação desta realidade. A abordagem histórico-crítica 

trabalha com as contradições, é a antítese para se chegar a uma síntese e a uma nova tese, 

consequentemente. Essa escolha, a nosso ver, dará conta da análise pretendida no contexto do 

CME. 

 Nosso objetivo fundamental foi analisar o grau de participação e atuação dos 

conselheiros do CME de Lages, SC, e sua contribuição ao ensino escolar municipal, bem 

como verificar os reflexos das ações do CME no “chão da escola”. Através de vários estudos 

e análises, principalmente através da análise dos dados da pesquisa com os gestores escolares, 

pudemos detectar os reflexos das ações do CME na escola, em específico, as relacionadas ao 

ensino escolar. 

 Na problemática da pesquisa, foram levantadas várias hipóteses sobre a qualidade da 

participação dos conselheiros, sua responsabilidade para discutir a educação, a necessidade de 

aprofundamento teórico dos conselheiros e a necessidade de acompanhamento dos 

encaminhamentos feitos pelo coletivo do CME, em sua execução; bem como a necessidade de 

discussões aprofundadas e o acompanhamento das ações de governo. Propusemo-nos ainda a 

analisar e perceber se o CME constitui-se como espaço democrático de discussões da 

Educação Municipal de Lages, e se está em condições de contribuir para maior autonomia no 

ensino escolar, com vista a um avanço significativo das políticas públicas. 

  Quando iniciamos a pesquisa, tínhamos grande expectativa de identificar, nos 

conselheiros, uma postura ética e crítica de sua participação nas proposições e decisões do 

CME. Neste sentido, para dar conta de analisar essa participação, optamos pela aplicação de 
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um questionário a todos os conselheiros do CME, bem como aos gestores escolares, para dar 

conta, minimamente, de verificar os reflexos das ações do CME.  

 No município, há trinta e três EMEBs, setenta e nove CEIMs e trinta escolas do 

campo. Decidimos pesquisar as escolas com mais de quatrocentos alunos, o que nos daria 

condições qualitativas e quantitativas para análise.  

 Assim, podemos afirmar que, através da leitura atenta e da análise das atas, dos 

questionários recebidos e, em consequência, deste acompanhamento das ações dos 

conselheiros em relação à sua postura como profissional, detectou-se um grau elevado de 

comprometimento ético no desempenho de suas funções. Os conselheiros ainda não têm 

consciência da importância de seu papel como possíveis intelectuais orgânicos; entretanto, a 

nosso ver, os conselheiros têm conhecimento teórico e comprometimento para desempenhar 

este papel. Detectamos também nos gestores escolares um possível caminho para protagonizar 

de fato uma educação emancipadora. Desta forma, a maioria, tanto dos conselheiros como dos 

gestores escolares, juntamente com a equipe técnica pedagógica da Secretaria de Educação 

tem condições de formar e “trans-formar” suas ações num trabalho coletivo e de vanguarda 

para a educação local, regional e nacional.  

 Como resultado, pretendia-se: provocar uma reflexão dos conselheiros sobre suas 

ações e quais são, de fato, os entraves para a não participação de alguns membros 

conselheiros, ou então da participação de algumas entidades ou categorias, nas reuniões 

mensais. Pretendíamos também criar mecanismos de valorização do CME e dos conselheiros, 

como possibilidade de melhoria na qualidade do ensino escolar; levar o conselheiro a tomar 

consciência de seu papel enquanto representante da sociedade civil, além de conhecer e 

reconhecer-se como cidadão de direitos e deveres. 

  Em nosso entendimento, a participação dos conselheiros não pode ser desinteressada 

e descomprometida. O poder deve circular, e a informação deve estar ao alcance de todos, 

apesar de alguns membros do CME já estarem no conselho há mais de quatro mandatos. Para 

a teoria gramsciana, a tomada de consciência é o início para o processo de mudança. 

Reportamos-nos a Schlesener (1992, p. 18-19) para reforçar a afirmação: 

 

 

O exercício de poder ocorre pela articulação das funções da sociedade política e da 

sociedade civil: a primeira corresponde ao „domínio direto‟ ou ao comando; a 

segunda, a função de direção da sociedade pela formação e conservação do 

consenso, viabilizando a legitimação do poder: [...] O exercício do poder ocorre pela 

combinação de domínio e direção; [...] se faz no sentido de buscar alianças políticas 

capazes de dar sustentação à classe no poder; mesmo a formação de consenso pela 
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difusão de uma concepção de mundo não dá a classe dirigente o controle sobre toda 

a sociedade; o conflito, a divergência de opinião, as contradições sociais, os 

movimentos por uma nova hegemonia, podem exigir o uso da força.  
 

 

  

 Neste sentido, entendemos que a existência de conflitos e discussões no interior do 

CME é produtiva, na busca de consenso e direção, e na busca de novas possibilidades para 

uma ação que quer fazer a diferença e ser referência. Entendemos que, neste caso, a 

hegemonia é uma relação ativa, refletindo o modo de pensar e agir que se expressa nas 

relações sociais e (por que não?) no interior do próprio conselho. Schlesener (1992, p. 39), 

amparada na teoria gramsciana, afirma que “a conquista da hegemonia implica a formação de 

uma concepção de mundo coerente e unitária”. Pudemos perceber, desta forma, “a relevância 

da função dos intelectuais, organizadores da hegemonia, elaboradores e divulgadores de 

ideologias”. 

 Em nossa análise, o fato de o CME funcionar nas dependências da Secretaria de 

Educação, compartilhando dos equipamentos e pessoal, não se constitui num óbice à sua 

autonomia. Neste caso, a autonomia está mais relacionada ao tipo de relação cultivada e 

desenvolvida entre o CME e os dirigentes da Secretaria de Educação, do que propriamente às 

condições físicas e de pessoal para o seu funcionamento. No entanto, por outro lado, 

analisamos a falta de um orçamento específico para o CME desempenhar suas funções, ou se 

aperfeiçoar, ou ainda oferecer qualificação à comunidade escolar, no sentido de um maior 

conhecimento sobre a existência, as ações e as atividades desenvolvidas pelo CME.  

 Portanto, reconhecer no Conselho um parceiro em potencial para termos de fato uma 

referência na qualidade do ensino escolar, possibilitando que os conselheiros se constituam 

como um grupo de intelectuais que articulam a política e a cultura, que elaboram e divulgam 

uma ideologia que vai ao encontro das necessidades e aspirações do proletariado. Esta se 

constitui uma ação emergencial para a educação local. A nosso ver, as discussões acerca dos 

currículos escolares (um dos limites deste Conselho) devem permear as ações do Conselho de 

Educação como possibilidade de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino escolar. 

Precisamos de reformas curriculares e vontade política. Faz-se necessário um repensar (da e 

na escola) dos currículos e conteúdos relevantes, além de cultivar as relações humanas, 

desenvolvendo uma postura ética no coletivo da comunidade escolar para, quem sabe, 

constituir-se e construir-se junto aos estudantes, de modo a transformá-los em “sujeitos”, ou 

seja, pessoas críticas, conscientes e emancipadas, ou, em outras palavras, seres autônomos. 
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 Muito embora, o que chama a atenção é o fato de que todas as secretárias de educação, 

desde a criação do CME, fizeram ou fazem parte do conselho, representando a Secretaria de 

Educação. Talvez esta participação possa tornar-se um empecilho para uma maior fiscalização 

dos atos do Executivo, já que este também faz parte do colegiado do CME. Portanto, ele 

apresenta as contas ou os projetos e vota a favor ou contra esses mesmos projetos ou 

prestação de contas. Neste sentido, parece-nos que fica contraditória sua postura, pois, ao 

mesmo tempo em que propõe, também fiscaliza. Em nosso entendimento, quando o Conselho 

fiscaliza o bom uso do dinheiro público na educação, ele está contribuindo significativamente 

para a diminuição das desigualdades sociais. Defendemos a tese de que a educação é uma das 

possibilidades de que a classe trabalhadora dispõe na busca de uma transformação da 

sociedade e de sua realidade concreta. Esta educação, portanto, não pode ser “qualquer 

educação”. A educação com qualidade, em Gramsci, é aquela que possibilita a hegemonia das 

camadas populares, desenvolvendo-se, no “chão da escola”, capacidade de liderança, de 

administração, de autonomia e autoria de ideias. Em Gruppi (1996, p. 81), “A hegemonia é o 

conhecimento, além da ação, por isso é conquista de um novo nível cultural, é a descoberta de 

coisas que não se conheciam”. Mais adiante, o autor argumenta que “a hegemonia é a 

identificação de nova estratégia” que deve ser usada em determinadas situações.  

 Neste sentido, fica clara a posição que o CME pode tomar a partir de definições do 

coletivo dos sujeitos que fazem parte do conselho: de instaurar ralações pedagógicas 

transparentes e comprometidas na construção de uma verdadeira democracia, para uma 

educação de formação de uma contra-hegemonia da classe trabalhadora.  Analisar as 

condições de funcionamento do CME é destacar e reconhecer sua real importância na 

consolidação do sistema de ensino municipal. Alguns aspectos destacam-se na análise da 

pesquisa, entre eles: a periodicidade das reuniões (mensais), indicando participação na gestão 

do ensino; o apoio oferecido ao CME e aos conselheiros para um bom desempenho de suas 

funções; como também as condições físicas e técnicas mínimas para seu funcionamento, o 

que demonstra, em certa medida, o apreço ao trabalho executado pelo CME.  Percebemos 

que a participação dos conselheiros, na maioria das vezes, é ativa, consciente e engajada. Ou 

seja, a pesquisa indicou que a ação de cada conselheiro está orientada pelo interesse coletivo. 

É preciso que um conselheiro não só defenda as leis e o cumprimento destas, mas que sua 

prática revele o reflexo do seu respeito às leis, dentro de uma postura ética. Através da 

pesquisa ficou claro que os conselheiros precisam saber distinguir entre o interesse pessoal e o 

que corresponde ao direito público, ou seja, o que pertence a todos e é administrado pelo 

Estado. A atuação do conselheiro será mais democrática à medida que defender uma gestão 
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democrática na escola, na Secretaria de Educação e, principalmente, no interior do próprio 

conselho. Neste sentido, ser democrático significa agir e envolver outros na ação do CME. Os 

conselheiros poderão fazer na e da sua prática educativa a garantia de justiça, democracia e 

qualidade da educação.  

 É importante ressaltar que o Conselho não pode ficar limitado, exclusivamente, ao 

cumprimento exclusivo da legislação e de seu regimento interno, tornando-se um órgão 

apenas burocrático. É necessário, sobretudo, que os conselheiros pensem em contribuir para a 

construção de um modelo de sociedade. Portanto, é preciso que se capacitem para fazer um 

trabalho educativo individual e coletivo, no próprio conselho, com o objetivo de instruir os 

conselheiros em suas ações, principalmente os recém-empossados. Vejamos, em Gohn (2005, 

p. 61), tese que reforça nossa afirmação. 

 

 

A participação da sociedade civil nas esferas públicas- via conselhos e outras formas 

institucionalizadas – também comporta uma premissa básica: seu objetivo não é 

substituir o Estado, mas lutar para que este cumpra seu dever: propiciar serviço 

público com qualidade para todos. 

 

 

 Com esta premissa de fiscalização e luta para que o Estado cumpra o seu papel é que 

foram criados os conselhos, e para reforçar essa posição de que vivemos em uma sociedade 

contraditória que segrega o homem e sua diversidade social. A escola, a família, a sociedade e 

(por que não dizer?) o homem estão vivendo uma crise de identidade. Vivemos a era da 

modernidade, “encharcados” de contradições, em que a educação passa a ser mercadoria. 

Reportamo-nos a Mészáros (2005, p. 76) para reforçar a afirmação: 

 

 

Na realidade, a globalização do capital não funciona nem pode funcionar. Pois não 

consegue superar as contradições irreconciliáveis e os antagonismos que se 

manifestam na crise estrutural global do sistema. A própria globalização capitalista é 

uma manifestação contraditória dessa crise, tentando subverter a relação causal 

efeito, (sic) na vã tentativa de curar alguns efeitos negativos mediante outros efeitos 

ilusoriamente desejáveis, (sic) porque é estruturalmente incapaz de se dirigir às suas 

causas. 

 

 
 

  É interessante verificar que este é um problema do sistema neoliberal, mas que o CME 

pode fazer a diferença, em tese. Não no sentido de mudar o sistema de Estado, mas através de 

suas proposições, encaminhamentos e, até mesmo, nos momentos de fiscalização das ações de 
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governo para, quem sabe, no futuro, conseguir transformá-las em ações de Estado, e que essas 

possam ser, mesmo que minimamente, menos excludentes e com mais oportunidades à classe 

trabalhadora. 

 O principal desafio está em transformar a política educacional em política de Estado, 

que seja perene e não se submeta a maior ou menor sensibilidade social dos governantes. 

Segundo Cury (2009, p. 91), “Precisamos assegurar que, independente de quem esteja 

governando - e nós acreditamos que a alternância de poder é necessária e importante para a 

democracia”, a educação seja prioridade nas políticas públicas. 

 Não “qualquer” educação, mas uma educação que venha ao encontro das aspirações e 

necessidades da classe trabalhadora, uma educação que oportunize a emancipação, não a 

alienação. Mészáros (2005, p. 35) faz uma análise e afirma que o impacto da “lógica do 

capital” sobre a educação tem sido pesado ao longo do desenvolvimento do sistema: 

 

 

É por isso que hoje o sentido da mudança educacional radical não pode ser senão o 

rasgar da camisa-de-força da lógica incorrigível do sistema: perseguir de modo 

planejado e consistente uma estratégia de rompimento do controle exercido pelo 

capital, com todos os meios disponíveis, bem como todos os meios ainda a serem 

inventados, e que tenham o mesmo espírito. 

 

 

  

 Pudemos constatar, através de vários depoimentos e citações de grandes 

pesquisadores, que a educação, neste último século, serviu para legitimar e fortalecer o 

sistema capitalista e a relação de subordinação da classe trabalhadora, formando um 

contingente de mão de obra com o conhecimento necessário apenas para fazer girar a máquina 

do capital. Ou seja, pessoas “educadas” para legitimar os interesses da classe dominante. 

Reverter esse quadro é o grande desafio, o qual somente pessoas interessadas e 

comprometidas podem realizar. Neste sentido, vemos no CME, no Sistema de Ensino e na 

própria estrutura da Secretaria da Educação, uma possibilidade de início de uma educação 

transformadora e, quem sabe, emancipadora. Assim, encontramos em Almeida (2003, p. 57) 

uma “dica” que pode ser seguida. Vejamos: 

  

 

O conhecimento, enquanto ciência, pode ser pensado sob diversos aspectos. Assim, 
diz-se que um saber está aberto às críticas, quando pode ser verificado, 

incrementado, contestado, corroborado, refutado, aplicado e ainda se pode conceber 

o saber científico como evoluindo segundo os princípios de equilíbrio – 

desequilíbrio – reequilíbrio ou por assimilação e acomodação, num movimento de 

formação de um patrimônio coletivo. Mas numa perspectiva mais política do que 
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epistêmica, o saber pode ser público conforme as formas pelas quais é gerado e os 

fins a que visa. Desse modo, o entrelaçamento da ciência com a ética e a política 

passa pela questão de sua dimensão pública, antes mesmo de se falar de verdade e 
aplicabilidade. 

 

 

  

 Pensando neste “movimento de formação de um patrimônio coletivo”, podemos 

constatar que o conhecimento é universal (para “todos”), portanto, é possível ter acesso a um 

conhecimento que seja efetivamente comprometido com uma nova concepção de educação e 

de sociedade, dentro de uma práxis pedagógica de um novo educador para uma nova 

sociedade. O saber é sempre uma decisão ideológica, política, ética e de comprometimento, 

logo, não é (nem pode ser) desinteressado, descompromissado e alienado. Neste sentido, o 

saber é também luta de classe. O conhecimento pode ser uma possibilidade de superação da 

realidade, seja ela de desigualdade ou de exploração da classe subalterna. 

 Ao iniciar as considerações finais, afirmamos que nossa posição não foi neutra. 

Optamos por situarmo-nos no lado oposto ao modelo neoliberal. Apoiamos-nos no que 

argumenta Bianchetti (1996, p. 104):  

 

 

Nossa intenção foi buscar elementos teóricos capazes de permitir-nos desenvolver 

uma estratégia para enfrentar os desafios postos pela teoria neoliberal, em função do 

nosso compromisso com a defesa da escola pública, democrática e de qualidade, que 

permita aos setores populares não mais ficar excluídos do desenvolvimento do 
conhecimento científico. 

 

 

   

 A nosso ver, o CME poderá tornar-se um dos protagonistas desta realidade (que é 

econômica, social e historicamente construída), através da abertura de sua estrutura e de sua 

dinâmica de funcionamento para o diálogo e a participação maior da representação da 

sociedade civil, principalmente na representação dos pais e dos alunos, e ainda desenvolver 

em seus membros um maior espírito público e de responsabilidade social, vendo e analisando 

as contradições que estão expostas na dinâmica de funcionabilidade do CME, em uma 

dinâmica de construção de consensos, visando uma ação consciente e integradora dos sujeitos 

coletivos do conselho.   

 Enfim, ao pesquisar e analisar as perspectivas do trabalho desenvolvido pelo CME, 

deparamo-nos com vários limites que o conselho tem no desempenho de suas funções. Por 

outro lado, encontramos uma infinidade de possibilidades para a contribuição significativa do 
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conselho frente à educação municipal de Lages, principalmente no que diz respeito à 

contribuição no ensino escolar no “chão da escola”.   

 Gramsci (1966, p. 47) apresenta-nos uma definição muito clara sobre a categoria 

possibilidade: “A possibilidade não é a realidade, mas é também ela, uma realidade: que o 

homem possa ou não possa fazer determinada coisa, isto tem importância na valorização 

daquilo que realmente se faz. Possibilidade quer dizer „liberdade‟”. Diante disso, podemos 

afirmar que o CME tem uma possibilidade concreta de tornar realidade suas aspirações e seu 

trabalho efetivo em torno de oferecer aos trabalhadores deste país uma educação de qualidade, 

de fato e de direito. Mais adiante, Gramsci (1966, p. 47-48) considera que transformar o 

mundo e as relações sociais significa fortalecer-se, transformar a si próprio.  

 

 

É uma ilusão, um erro, supor que o „melhoramento‟ ético seja puramente individual: 

a síntese dos elementos constitutivos da individualidade é „individual‟, mas ela não 
se realiza e desenvolve sem uma atividade transformadora das relações externas, 

desde as com a natureza e com os outros homens. [...] Por isso, é possível dizer que 

o homem é essencialmente „político‟, já que a atividade para transformar e dirigir 

conscientemente os homens realiza a sua „humanidade‟, a sua „natureza humana‟. 

 

 

 

 Desta forma, pensamos que os conselheiros, para propor mudanças na educação 

municipal, devem primeiro propor mudanças internas, ou seja, para mudar a sociedade, 

primeiro temos de mudar a nós mesmos. Este é um exercício não muito simples, mas que 

pode ser pensado e planejado para ser executado. Vemos, em Gramsci, que “toda ação é o 

resultado de diversas vontades, com diversos graus de intensidade, de consciência”, enfim, da 

vontade coletiva. E é com este entendimento e vontade que o CME poderá ser o diferencial na 

Educação do Município de Lages. Enquanto o CME, em seu coletivo, não tiver o 

entendimento de que os instrumentos organizativos da escola podem ser utilizados como 

instrumento para a solução dos problemas educacionais, não bastarão sequer tantas leis, se 

estas também não forem utilizadas como possibilidades de emancipação.  

 Mészáros (2009, p. 128) afirma que a “prática revolucionária é inconcebível sem a 

contribuição da teoria revolucionária. De qualquer modo, a primazia pertence à própria 

prática emancipatória”. Temos o entendimento de que a educação está também submetida à 

política e à luta de classes, e a nosso ver é com este entendimento que o CME poderá fazer a 

diferença na vida de crianças e jovens estudantes. Construir uma trajetória não fragmentada, 

(re)descobrindo a natureza dos processos educativos e/ou formativos, poderá ser uma postura 
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de referência, além de fazer a diferença na vida dos jovens estudantes. Reportamo-nos às 

palavras de Hobsbawm (2002, p. 455), que nos dá uma lição ao enfatizar que “mesmo assim, 

não nos desarmemos, mesmo em tempos insatisfatórios. A injustiça social ainda precisa ser 

denunciada e combatida. O mundo não vai melhorar sozinho”. 

  Assim, concluímos que uma educação de qualidade provoca-nos a educar para a 

resistência política e ideológica da classe dominante, construindo, a partir daí, uma hegemonia 

da classe trabalhadora identificada com uma democracia que promova transformações na 

estrutura e na superestrutura, ao gerar a socialização do poder. Neste contexto, o CME, 

juntamente com a comunidade escolar (em especial, os gestores), pode elevar o nível cultural 

dos estudantes, possibilitando-os protagonizar sua própria história.  
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APÊNDICE I 

Questionário para entrevista com os conselheiros do CME de Lages, SC. 

 Mestranda responsável pela pesquisa: Mara de Fátima Marcelino 

Orientadora: Maria de Lourdes Pinto de Almeida 

 

I. Dados de Identificação 

A. Sexo: (  ) M    (  ) F 

 

B. Escolaridade (marque o último que completou). 

- Ensino médio: Instituição:________________Curso:________ Conclusão:_____________ 

- Curso superior: Instituição:________________Curso:_________Conclusão:___________  

- Especialização (pós) Instituição:__________________________ Conclusão:___________  

- Mestrado: Instituição:____________Tema:______________ Conclusão:_______________ 

- Doutorado: Instituição:___________Tema:__________________Conclusão:___________ 

 

C. Faixa Etária  

(  ) 20 a 30 anos 

(  ) 30 a 40 anos 

(  ) 40 a 50 anos 

(  ) 50 a 60 anos 

(  ) mais de 60 anos 

 

II. Dados específicos: 

1. Ano de ingresso no Conselho municipal de educação- CME  

2. Por que instituição foi nomeada para representar no CME?  

3. Qual a forma de escolha do (a) conselheiro (a)? Qual o tempo de seu mandato? 

4. Como é feita a escolha do (a) presidente? 

5. Qual a periodicidade das reuniões do Conselho Municipal de Educação (CME)? 

6. Tempo que atua como conselheiro (a)?  

7. Em sua opinião: Para que serve o CME?  

8. Para você, quais as funções do CME?  

9. Há uma procura da comunidade escolar pelo CME? Se há com que finalidade? Como você 

vê isso?  
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10. Quais as questões mais frequentes quando o CME é chamado para se pronunciar, diante 

de situações que dizem respeito ao ensino escolar. 

11. É comum nas reuniões do CME a participação de outras pessoas a não ser a dos 

conselheiros? 

12. Após a criação do CME e do Sistema Municipal de Ensino você acredita que houve 

melhoria no ensino público municipal? Se sim, qual destacaria? 

13. O Conselho tem detectado problemas nas escolas? Se afirmativo quais? O que o conselho 

sugere para resolver a situação? 

14. Como avalia a atuação do CME, frente aos problemas dos gestores escolares. 

15. Há algum apoio financeiro aos conselheiros? Como vale transporte? Cedência de alguém 

para desempenho de funções no CME? Jetom ou pró labore? Diárias? Ajuda de custo? Ou 

alguma outra forma de ajuda pela participação nas reuniões? 

16. O CME tem sido convidado a participar das discussões de implementação das políticas 

públicas educacionais pela Secretaria Municipal de Educação? De que forma? 

17. É possível os conselhos de educação contribuírem nas definições de diretrizes que 

orientem o sistema de ensino associado à qualidade do ensino escolar? Como?  

18. O Ministério da Educação oferece cursos de aperfeiçoamento aos conselheiros (as)? De 

que forma acontece? Você já participou de algum curso? Foi informado ou convidado a 

participar? Se participou, qual sua avaliação sobre o mesmo? 

19. Quanto à representação na composição do CME, indique o número de conselheiros 

titulares: 

(     ) representantes do governo municipal 

(     ) representante do poder legislativo 

(     ) representantes da sociedade civil (comunidade)  

(     ) outros setores: especifique: ________________________________  

20. Na composição do CME, indique quantos membros representa cada segmento: 

(     ) Poder Executivo ou Órgão Executivo 

(     ) Representante das escolas públicas 

(     ) representantes das escolas privadas 

(     ) Pais de alunos 

(     ) Alunos  

(     ) outro(s) Qual (is)?___________________________________________________ 

 



168 

 

APÊNDICE II 

Questionário para entrevista com os gestores escolares 

Mestranda responsável pela pesquisa: Mara de Fátima Marcelino 

   Orientadora: Maria de Lourdes Pinto de Almeida  

I. Dados de Identificação 

A. Sexo: (  ) M    (  ) F 

B. Escolaridade (marque o último que completou). 

- Ensino médio: Instituição:_________________Curso:________ Conclusão:________ 

- Curso superior: Instituição:________________Curso:_________Conclusão:________  

- Especialização (pós) Instituição:___________________________ Conclusão:_______  

- Mestrado: Instituição:____________Tema:_____________ Conclusão:________ 

- Doutorado: Instituição:___________Tema:__________________Conclusão:_______ 

 
C. Faixa Etária  

(  ) 20 a 30 anos 

(  ) 30 a 40 anos 

(  ) 40 a 50 anos 

(  ) 50 a 60 anos 

(  ) mais de 60 anos 

 
II. Dados específicos: 

1. Há quanto tempo atua na gestão escolar? 

2. Qual a forma de escolha do gestor (a) desta Unidade Escolar? 

3. Você tem conhecimento sobre as ações do CME- Conselho Municipal de Educação? 

4. Conhece o CME? Sabe quais são suas funções? Poderia explicar alguma? 

5.  Já participou de alguma reunião do CME? 

6.  Já precisou do CME para resolver algum problema relacionado à sua escola? Se sim, quais 

foram às atitudes do CME para ajudá-lo na solução de seu problema? 

7.  Já teve a oportunidade de participar de algum curso e ou palestra, com o CME ou seus 

membros? Que tipo de curso e ou palestra? 

8. Em sua opinião, como deveria funcionar o CME? 

9. No seu entendimento, as ações do CME tem algum reflexo no trabalho desenvolvido na sua 

Unidade Escolar? Ou em qualquer Unidade Escolar municipal? 

10. Como você definiria as ações do CME?  
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APÊNDICE III 

 

LIVRO DE PROCESSOS 

 

N° 

Processo 

Assunto Data 

Entrada 

Encaminhado p/ 

Comissão 

Plenária 

 

054/2001 

Autorização e funcionamento do 

Centro de Educação Villa de Los 

Ninõs. 

 

05/02/01 

Comissão 

Educação Infantil 

 

13/02/01 

055/2001 Ampliação do Ensino 

Fundamental Osni de M. Regis 

05/12/00 Comissão Ensino 

Fundamental 

 

056/2001 Grupo p/ Ed. Básica Frei 

Bernardino 

12/12/00 Comissão Ensino 

Fundamental 

 

 

057/2001 

Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Creche Sorriso B. 

Universitário 

 

10/09/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

09/01/01 

058/2001 Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil Creche Cantinho Feliz 

10/09/01 Comissão Ensino 

Infantil 

09/10/01 

 

059/2001 

Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Creche EPE 

João José Theodoro da C. Neto 

 

10/09/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

09/10/01 

060/2001 Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Creche Sempre Viva 

10/09/01 Comissão Ensino 

Infantil 

09/10/01 

 

061/2001 

Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Pré Escolar São 

Francisco 

 

10/09/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

09/10/01 

 

062/2001 

Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Creche Sorriso Iraci 

Souza Steink 

 

10/09/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

09/10/01 

 

063/2001 

Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Creche e Pré-Escolar 

Sepé Tiarajú 

 

10/09/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

09/10/01 

064/2001 Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Creche Moranguinho 

10/09/01 Comissão Ensino 

Infantil 

09/10/01 

 

065/2001 

Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Creche Sorriso Santa 

Cândida 

 

10/09/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

09/10/01 

066/2001 Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Creche Salto Caveiras 

10/09/01 Comissão Ensino 

Infantil 

09/10/01 

067/2001 Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – CAIC Irmã Dulce 

10/09/01 Comissão Ensino 

Infantil 

09/10/01 
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068/2001 

Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Creche Ivo Pacheco de 

Andrade 

 

10/09/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

09/10/01 

 

069/2001 

Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Creche Sorriso São 

Pedro 

 

10/09/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

09/10/01 

070/2001 Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Creche Girassol 

10/09/01 Comissão Ensino 

Infantil 

09/10/01 

 

071/2001 

Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Creche e Pré-Escolar 

Paraíso da Criança 

 

10/09/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

09/10/01 

 

072/2001 

Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Creche Filhos dos 

Funcionários 

 

10/09/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

09/10/01 

 

073/2001 

Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Creche Sorriso Maria 

Joana de Arruda 

 

10/09/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

09/10/01 

 

074/2001 

Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Pré-Escolar Gralha 

Azul 

 

10/09/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

09/10/01 

 

075/2001 

Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Creche Jhonathan 

Küster Lehmkual – Jardim 

Panorâmico 

 

10/09/01 

 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

09/10/01 

 

076/2001 

Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Creche Sorriso 

Aristisdes de Oliveira Campolin                                                                                                                                                            

 

10/09/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

09/10/01 

 

077/2001 

Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Creche Sorriso Bom 

Jesus 

 

10/09/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

09/10/01 

 

078/2001 

Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Creche Sorriso Conta 

Dinheiro 

 

10/09/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

09/10/01 

 

079/2001 

Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Centro de Ed. Infantil 

Gente Miúda 

 

10/09/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

09/10/01 

 

080/2001 

Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Ceim Juscelino 

Kubistchek de Oliveira 

 

10/09/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

09/10/01 

 

081/2001 

Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Creche Sorriso Andrea 

Maris Santa Ana 

 

10/09/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

09/10/01 

 Autorização Funcionamento Ed.  Comissão Ensino  
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082/2001 Infantil – PEM Pequeno 

Príncipe 

10/09/01 Infantil 09/10/01 

 

083/2001 

Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Creche Sorriso Jardim 

Res. Bela Vista 

 

10/10/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

13/11/01 

 

084/2001 

Autorização Funcionamento Ed. 

Infantil – Creche Sorriso da 

ERM Oscar Schweitzer 

 

10/10/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

13/11/01 

085/2001 Autorização Func. Ed. Infantil – 

Creche Sorriso Jardim Celina 

10/10/01 Comissão Ensino 

Infantil 

13/11/01 

086/2001 Autorização Func. Ed. Infantil – 

Pré-escola Tia Anita 

10/10/01 Comissão Ensino 

Infantil 

13/11/01 

 

087/2001 

Autorização Func. Ed. Infantil – 

Creche e Pré-Escolar José Noé 

dos Santos 

 

10/10/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

13/11/01 

088/2001 Autorização Func. Ed. Infantil – 

Creche e Pré-Escolar Bem te Vi 

10/10/01 Comissão Ensino 

Infantil 

13/11/01 

 

089/2001 

Autorização Func. Ed. Infantil – 

Creche Municipal Sorriso 

Marina Martins Borges 

 

10/10/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

13/11/01 

090/2001 Autorização Func. Ed. Infantil – 

Creche Vó Marieta 

10/10/01 Comissão Ensino 

Infantil 

13/11/01 

 

091/2001 

Autorização Func. Ed. Infantil – 

Creche sorriso do Bairro da 

Penha (Jardelina Furtado 

Pereira) 

 

10/10/01 

 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

13/11/01 

092/2001 Autorização Func. Ed. Infantil – 

Creche Justina Barth 

10/10/01 Comissão Ensino 

Infantil 

13/11/01 

093/2001 Autorização Func. Ed. Infantil – 

Creche Sorriso Juarez P da Silva 

10/10/01 Comissão Ensino 

Infantil 

13/11/01 

094/2001 Autorização Func. Ed. Infantil – 

Creche Emilia Ribeiro Branco 

10/10/01 Comissão Ensino 

Infantil 

13/11/01 

095/2001 Autorização Func. Ed. Infantil – 

Sebastião Waltrick Farias 

10/10/01 Comissão Ensino 

Infantil 

13/11/01 

096/2001 Autorização Func. Ed. Infantil – 

Creche Clarício Madruga 

10/10/01 Comissão Ensino 

Infantil 

13/11/01 

097/2001 Autorização Func. Ed. Infantil – 

Professor Trajano 

10/10/01 Comissão Ensino 

Infantil 

13/11/01 

098/2001 Autorização Func. Ed. Infantil – 

Creche Sorriso Vila Mariza 

10/10/01 Comissão Ensino 

Infantil 

13/11/01 

099/2001 Autorização Func. Ed. Infantil – 

Creche Sorriso Maria Luisa 

10/10/01 Comissão Ensino 

Infantil 

13/11/01 

 Autorização Func. Ed. Infantil –  Comissão Ensino  
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0100/2001 Creche Alfredo Bianchini de 

Mathias 

10/10/01 Infantil 13/11/01 

0101/2001 Autorização Func. Ed. Infantil – 

Cem Saul Athaide 

10/10/01 Comissão Ensino 

Infantil 

13/11/01 

 

0102/2001 

Autorização Func. Ed. Infantil – 

Creche Municipal Aníbal 

Narciso – SME 

 

10/10/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

13/11/01 

 

0103/2001 

Autorização Func. Ed. Infantil – 

Creche Sorriso Munic. Do 

Bairro São Paulo 

 

19/10/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

13/11/01 

 

0104/2001 

Autorização de Transformação 

do CAIC N. Senhora dos 

Prazeres em Escola Básica – 

SME 

 

19/10/01 

 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

13/11/01 

0105/2001 Autorização de Transformação 

do CAIC em Escola Básica - 

SME  

19/10/01 Comissão Ensino 

Fundamental 

13/11/01 

 

0106/2001 

Autorização de transformação 

do GEM Izidoro Marin em 

Escola Básica – SME 

 

19/10/01 

Comissão Ensino 

Fundamental 

 

13/11/01 

 

0107/2001 

Autorização de Transformação 

do GEM Frei Bernadino em 

Escola Básica – SME 

 

19/10/01 

Comissão Ensino 

Fundamental 

 

13/11/01 

 

0108/2001 

Autorização de transformação 

do GEM Susana Albino França 

em Escola Básica – SME 

 

19/10/01 

Comissão Ensino 

Fundamental 

 

13/11/01 

0109/2001 Autorização de transf. do GEM 

São Vicente em Escola Básica 

19/10/01 Comissão Ensino 

Fundamental 

 

13/11/01 

 

0110/2001 

Autorização de Func. da Ed. 

Infantil – Creche Sorriso Munic. 

do Bairro Gethal 

 

19/10/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

13/11/01 

 

0111/2001 

Processo de Autorização Func. 

Ed. Infantil – Creche Sorriso do 

Bairro Ferrovia 

 

19/10/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

13/11/01 

 

0112/2001 

Processo de Autorização Func. 

Ed. Infantil – Creche Sorriso do 

Bairro Dom Daniel 

 

19/10/01 

Comissão Ensino 

Infantil 

 

13/11/01 

 

 

0113/2001 

Processo de Autorização de 

Func. Estrutura Curricular das 

Unidades Escolares do Sistema 

Municipal no Ensino 

fundamental de 1ª a 4ª Série 

 

 

19/10/01 

 

 

Comissão Ensino 

Fundamental 

 

 

13/11/01 

 Autorização da implantação das    
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0114/2001 

disciplinas de Língua 

Portuguesa, Matemática e 

Estudos da Sociedade e da 

Natureza na Grade Curricular 

dos Núcleos da Educação de 

Jovens e Adultos de 1ª a 4ª série 

do Ensino Fundamental  

 

 

19/10/01 

 

 

Comissão Ensino 

Fundamental 

 

 

11/12/01 

 

 

0115/2001 

Autorização de Func. da 1ª série 

do Ensino Fundamental na 

Creche dos Filhos dos 

Funcionários do Município de 

Lages 

  

 

Comissão Ensino 

Fundamental 

 

 

11/12/01 

 

0116/2001 

Autorização de Func. da 5ª série 

do Ensino Fundamental do GEM 

Ondina Neves Bleyer 

  

Comissão Ensino 

Fundamental 

 

11/12/01 

0117/2001 Autorização da aprovação das 

alterações do plano de aplicação 

do salário Educação/ quota 

Estadual 2001, quando à 

suplementação ao estimado. 

  

 

Plenário 

 

 

11/12/01 

 

 

0118/2002 

Autorização de Func. do Ensino 

Infantil na Creche Sorriso e Pré-

Escolar Munic. Bom Jesus – 

SME 

  

Comissão do 

Ensino Infantil 

 

26/03/02 

 

0119/2002 

Autorização de Func. da 

Educação Infantil na Creche 

Sorriso e Pré-Escolar Munic. do 

Bairro da Penha na SEM 

  

Comissão do 

Ensino Infantil 

 

26/03/02 

 

 

0120/2002 

Autoriza a Aprovação do Plano 

de Aplicação do Salário-

Educação quota Estadual 

estimado para o exercício de 

2002. 

  

Reunião 

Extraordinária – 

Plenária 

 

 

27/03/02 

 

0121/2002 

Autoriza a não criação de um 

novo processo de Educação 

Infantil nas Unidades do Ensino 

aonde funcionam a Pré-Escola e 

Ensino Fundamental. 

 

 

25/03/02 

 

Comissão de 

Legislação e 

Normas 

 

 

09/04/02 

 

 

0122/2002 

Autoriza a adequação da 

nomenclatura das unidades de 

ensino do sistema municipal de 

Educação em relação à Lei 

9.394/96-LOB 

 

 

25/03/02 

 

Comissão de 

Legislação e 

Normas 

 

 

09/04/02 

 Autorização da Educação  Comissão da  
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0123/2002 Infantil na Creche e Pré-Escolar 

do Bairro Triângulo – SME 

03/04/02 Educação Infantil 09/04/02 

 

0124/2002 

Autorização de Func. da 

Educação Infantil na Escola 

Básica Municipal Mutirão 

 

03/04/02 

Comissão da 

Educação Infantil 

 

09/04/02 

 

0125/2002 

Autorização de Func. da 

Educação Infantil na Creche do 

Bairro Santa Monica – SME 

 

02/04/02 

Comissão da 

Educação Infantil 

 

09/04/02 

 

0126/2002 

Autorização de Func. da 

Educação Infantil na Creche 

Sorriso e Pré-Escolar Municipal 

do Bairro Vila Marisa – SME 

 

 

02/04/02 

 

Comissão da 

Educação Infantil 

 

09/04/02 

 

0127/2002 

Autorização de Func. da 

Educação Infantil da Creche 

Sorriso Municipal Eudalto 

Lopes de Sá – SME 

 

02/04/02 

 

Comissão da 

Educação Infantil 

 

09/04/02 

 

0128/2002 

Autorização de Func. da 

Educação Infantil da Creche 

Munic. do Bairro Ipiranga – 

SME 

 

02/04/02 

 

Comissão da 

Educação Infantil 

 

09/04/02 

 

0129/2002 

Autorização de Func. da 

Educação Infantil na Creche 

Municipal Maura de Pilar na 

SME 

 

02/04/02 

 

Comissão da 

Educação Infantil 

 

09/04/02 

 

0130/2002 

Autorização de Func. da 

Educação Infantil na Creche 

Municipal Marco Floriani 

Bordin na SME 

 

02/04/02 

 

Comissão da 

Educação Infantil 

 

09/04/02 

 

0131/2002 

Autorização de Func. da 

Educação Infantil na Creche e 

Pré-Escolar Municipal do Bairro 

Guadalupe – SME 

 

02/04/02 

 

Comissão da 

Educação Infantil 

 

09/04/02 

 

0132/2002 

Autorização de Func. da 

Educação Infantil na Creche e 

Pré-Escolar Municipal do Bairro 

Caroba na SME 

 

02/04/02 

 

Comissão da 

Educação Infantil 

 

09/04/02 

0133/2002 Criação 2° segmento do EJA – 

Educação Jovens e Adultos 

10/09/02 Ensino 

Fundamental 

30/09/02 

 

0135/2003 

Apreciação e autorização 

funcionamento do Centro 

Infantil Geração Modelo 

 

Fev/2003 

Comissão da 

Educação Infantil 

 

Aprovado 

 

0136/2003 

Apreciação e funcionamento da 

EMEF Itinerante Maria Alice de 

 

12/08/03 

Comissão da 

Educação Infantil 

 

Aprovado 
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Souza 

 

0137/2003 

Apreciação e autorização do 

Centro de Educação Infantil 

Tempo de Aprender Brincando 

 

Abril/03 

Comissão da 

Educação Infantil 

 

Aprovado 

 

0138/2003 

Apreciação e autorização de 

funcionamento da EMEB São 

Vicente (5ª a 8ª) 

 

29/09/03 

Comissão de 

Ensino 

Fundamental 

 

Aprovado 

 

0139/2003 

Apreciação e autorização de 

funcionamento da EMEB 

Suzana Albino de França (5ª a 

8ª) 

 

29/09/03 

Comissão de 

Ensino 

Fundamental 

 

Aprovado 

 

0140/2004 

Apreciação e autorização de 

funcionamento do CEIM Nelson 

Martins de Almeida 

 

06/12/04 

Comissão de 

Ensino Infantil 

 

Aprovado 

 

 

0141/2005 

 

 

Apreciação da proposta de 

ampliação do ensino 

fundamental para 9 anos 

 

 

03/05/05 

Comissão de 

Ensino Infantil, 

Ensino 

Fundamental 

Legislação e 

Normas 

 

 

Aprovado 

 

0144/2005 

Aprovação da matriz curricular 

do Ensino Fundamental das 

EMEBs e da EMEF Itinerante 

Maria Alice Wolff de Souza 

 

20/10/05 

Ensino 

Fundamental e 

Legislação e 

normas 

 

Aprovado 

24.11.05 

 

0145/2005 

Autorização de expedição de 

certificados do Ensino Médio da 

EMEF Itinerante Maria Alice 

Wolff de Souza 

 

24/11/05 

 

Legislação e 

Normas 

 

Aprovado 

24.11.05 

 

 

0146/2005 

Liberação do funcionamento do 

1º ano do Ensino Fundamental 

nos Centros de Educação 

Infantil do Sistema Municipal de 

Educação 

 

 

24/11/05 

Ensino 

Fundamental e 

Legislação e 

normas, Educação 

Infantil 

 

Aprovado 

24.11.05 

 

0147/2005 

Análise e aprovação Escolar 

2006 do Ensino Fundamental 

das Unidades Escolares do 

Sistema Municipal de Educação 

 

24/11/05 

 

Plenária  

 

Aprovado 

24.11.05 

 

0148/2005 

 

Matrícula com progressão 

parcial 

 

20.05.05 

Ensino 

Fundamental 

Legislação e 

Normas 

 

0149/2005 Projeto “Arte na Escola” 24.11.05 Ensino 

Fundamental 

Aprovado 

06.12.05 
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0150/2005 

Análise e aprovação do 

calendário escolar/2006 da Ed. 

Infantil e Encerramento do 

calendário escolar/2005 da Ed. 

Infantil 

 

 

06.12.05 

 

 

Plenária 

 

 

Aprovado 

06.12.05 

 

0151/2006 

Análise e aprovação do 

calendário escolar 2007 do 

Ensino Fundamental do Sistema 

Municipal de Educação 

 

30.11.06 

 

Plenária 

 

Aprovado 

30.11.06 

 

0152/2006 

Análise e aprovação do 

calendário escolar 2007 da Ed. 

Infantil do Sistema Municipal de 

Educação 

 

30.11.06 

 

Plenária 

 

Aprovado 

30.11.06 

 

0155/2007 

Aprovação do Funcionamento 

do CEIM Adelina Tramontin 

Sommariva 

 

27.09.07 

Comissão de 

Ensino Infantil 

 

Aprovado 

 

0156/2007 Calendário Escolar 2008 – 

Ensino Fundamental 

05.12.07 Plenária Aprovado 

 

0157/2007 Calendário Escolar 2008 – 

Educação Infantil 

05.12.07 Plenária Aprovado 

 

0158/2007 Autoriza e credencia o CEI 

Alegria da Criança 

13.12.07 Comissão de 

Ensino Infantil 

Aprovado 
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APÊNCICE IV 

 

LIVRO DE PARECERES 

 

N° 

Parecer 

N° 

Processo 

Conteúdo Data 

Parecer 

Parecer 

 

027/2001 

 

057/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Sorriso B. 

Universitário. SME 

 

09.10.01 

 

Aprovado 

028/2001 058/01 Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Cantinho Feliz 

09.10.01 Aprovado 

029/2001 059/01 Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – João José da Costa Neto 

09.10.01 Aprovado 

030/2001 060/01 Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Pré-Escolar Sempre Viva 

09.10.01 Aprovado 

031/2001 061/01 Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Pré-Escolar São Francisco 

09.10.01 Aprovado 

 

032/2001 

 

062/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Sorriso Iraci Souza 

Steik 

 

09.10.01 

 

Aprovado 

033/2001 063/01 Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Pré-Escolar Sepé Tiarajú 

09.10.01 Aprovado 

034/2001 064/01 Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Moranguinho 

09.10.01 Aprovado 

 

035/2001 

 

065/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Sorriso Santa 

Cândida 

 

09.10.01 

 

Aprovado 

 

036/2001 

 

066/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Salto Caveiras e Santa 

Terezinha do Salto. 

 

09.10.01 

 

Aprovado 

037/2001 067/01 Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – CAIC Irmã Dulce 

09.10.01 Aprovado 

 

038/2001 

 

068/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Ivo Pacheco de 

Andrade – SME 

 

09.10.01 

 

Aprovado 

 

039/2001 

 

069/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Sorriso São Pedro 

– SME 

 

09.10.01 

 

Aprovado 

040/2001 070/01 Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Girassol – SME 

09.10.01 Aprovado 

  Processo de autorização de funcionamento   
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041/2001 071/01 de Ed. Infantil – Creche e Pré-Escolar 

Paraíso da Criança – SME 

09.10.01 Aprovado 

042/2001 072/01 Processo de autor. de func. de Ed. Infantil – 

Creche dos Filhos dos Funcionários – SME 

09.10.01 Aprovado 

 

043/2001 

 

073/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Sorriso Maria 

Joana de Arruda – SME 

 

09.10.01 

 

Aprovado 

 

044/2001 

 

074/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Pré-Escolar Gralha Azul – 

SME 

 

09.10.01 

 

Aprovado 

 

045/2001 

 

075/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Sorriso Jhonathan 

Kuster L. Kuhl – Jardim Panorâmico - SME 

 

09.10.01 

 

Aprovado 

 

046/2001 

 

076/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Sorriso Aristides de 

Oliveira Campolin – SME 

 

09.10.01 

 

Aprovado 

 

047/2001 

 

077/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Sorriso Bom Jesus 

SME 

 

09.10.01 

 

Aprovado 

 

048/2001 

 

078/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Sorriso Conta 

Dinheiro – SME 

 

09.10.01 

 

Aprovado 

 

049/2001 

 

079/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Centro de Educação 

Infantil Gente Miúda – SME 

 

09.10.01 

 

Aprovado 

 

050/2001 

 

080/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – GEM Juscelino Kubistchek 

de Oliveira – SME 

 

09.10.01 

 

Aprovado 

 

051/2001 

 

081/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Sorriso Andrea 

Maris Santa Ana – SME 

 

09.10.01 

 

Aprovado 

052/2001 082/01 Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – PEM Pequeno Príncipe 

09.10.01 Aprovado 

 

053/2001 

 

083/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Sorriso do Bairro 

Bela Vista – SME 

 

13.11.01 

 

Aprovado 

054/2001 084/01 Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Oscar Schweitzer – SME 

13.11.01 Aprovado 

 

055/2001 

 

085/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Sorriso do Bairro 

Jardim Celina – SME  

 

13.11.01 

 

Aprovado 

056/2001 086/01 Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – PEM Tia Anita 

13.11.01 Aprovado 
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057/2001 

 

087/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche e Pré-Escolar Noé 

José dos Santos – SME 

 

13.11.01 

 

Aprovado 

 

058/2001 

 

088/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche e Pré-Escolar Bem-

Te-Vi – SME 

 

13.11.01 

 

Aprovado 

 

059/2001 

 

089/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Munic. Marina 

Martins Borges (anteriormente denominava 

Creche Municipal Helena R.) 

 

13.11.01 

 

Aprovado 

 

060/2001 

 

090/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Municipal Marieta 

Camargo dos Santos (Vó Marieta) – SME 

 

13.11.01 

 

Aprovado 

 

061/2001 

 

091/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Sorriso do Bairro 

da Penha / ERM Jardelina Furtado Pereira – 

SME 

 

13.11.01 

 

Aprovado 

 

062/2001 

 

092/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Municipal Justine 

Barth – SME 

 

13.11.01 

 

Aprovado 

 

063/2001 

 

093/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Municipal Juarez 

Pereira da Silva – SME 

 

13.11.01 

 

Aprovado  

 

064/2001 

 

094/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Munic. Emilia 

Ribeiro de Barros – SME 

 

13.11.01 

 

Aprovado 

 

065/2001 

 

095/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Municipal 

Sebastião Waltrick Farias – SME 

 

13.11.01 

 

Aprovado 

 

066/2001 

 

096/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Municipal Clarício 

Madruga de Andrade – SME 

 

13.11.01 

 

Aprovado 

 

067/2001 

 

097/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – GEM Professor Trajano – 

SME 

 

13.11.01 

 

Aprovado 

 

068/2001 

 

098/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Sorriso do Bairro 

Vila Maria – SME 

 

13.11.01 

 

Aprovado 

 

069/2001 

 

099/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil na Creche Sorriso do Bairro 

Maria Luiza – SME 

 

13.11.01 

 

Aprovado 

 

070/2001 

 

100/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Municipal Alfredo 

 

13.11.01 

 

Aprovado 
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Bianchini de Mathias – SME 

071/2001 101/01 Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – GEM Saul Ataíde – SME 

13.11.01 Aprovado 

 

072/2001 

 

102/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Municipal Aníbal 

Narciso – SME 

 

13.11.01 

 

Aprovado 

 

073/2001 

 

103/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Sorriso Municipal 

do Bairro São Paulo 

 

13.11.01 

 

Aprovado 

 

074/2001 

 

104/01 

Processo de autorização de transformação 

do CAIC Nossa Senhora dos Prazeres em 

Escola Básica – SME 

 

13.11.01 

 

Aprovado 

 

075/2001 

 

105/01 

Processo de autorização de transformação 

do CAIC Irmã Dulce em Escola Básica – 

SME 

 

13.01.01 

 

Aprovado 

 

076/2001 

 

106/01 

Processo de autorização de transformação 

do GEM Izidoro Marin em Escola Básica – 

SME 

 

13.01.01 

 

Aprovado 

 

077/2001 

 

107/01 

Processo de autorização de transformação 

do GEM Frei Bernardino em Escola Básica 

– SME 

 

13.01.01 

 

Aprovado 

 

078/2001 

 

108/01 

Processo de autorização de transformação 

do GEM Susana Albino França em Escola 

Básica – SME 

 

13.01.01 

 

Aprovado 

 

079/2001 

 

109/01 

Processo de autorização de transformação 

do GEM São Vicente em Escola Básica – 

SME 

 

13.01.01 

 

Aprovado 

 

080/2001 

 

110/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Sorriso do Bairro 

Gethal 

 

13.01.01 

 

Aprovado 

 

081/2001 

 

111/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil da Creche Sorriso Municipal 

do Bairro Ferrovia – SME 

 

13.11.01 

 

Aprovado 

 

082/2001 

 

112/01 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Sorriso Municipal 

do Bairro Dom Daniel – SME 

 

13.11.01 

 

Aprovado 

 

083/2001 

 

113/01 

Processo de autorização mudança da 

estrutura curricular das Unidades Escolares 

do Sistema Municipal de Educação no 

Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série 

 

13.11.01 

 

Aprovado 

 

 

084/2001 

 

 

114/01 

Processo de autorização da implantação das 

disciplinas de língua portuguesa, 

matemática e estudos da sociedade e da 

 

 

11.12.01 

 

 

Aprovado 
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natureza na grade curricular dos núcleos da 

Educação de Jovens e Adultos de 1ª a 4ª 

série do Ensino Fundamental. 

 

085/2001 

 

115/01 

Processo de autorização de funcionamento 

da 1ª série do Ensino Fundamental na 

Creche Filhos dos Funcionários do 

Município de Lages. 

 

11.12.01 

 

Aprovado 

 

086/2001 

 

116/01 

Processo de autorização de funcionamento 

da 5ª série do Ensino Fundamental no GEM 

Ondina Neves Bleyer  

 

11.12.01 

 

Aprovado 

 

087/2001 

 

117/01 

Processo de autorização de aprovação do 

plano de aplicação salário educação/quota 

estadual/2001, quanto à suplementação ao 

estimado 

 

11.12.01 

 

Aprovado 

 

088/2002 

 

118/02 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil na Creche Sorriso e Pré-

Escolar Municipal Bom Jesus – SME 

 

26.03.02 

 

Aprovado 

 

089/2002 

 

119/02 

Processo de autorização de funcionamento 

de Ed. Infantil – Creche Sorriso e Pré-

Escolar Municipal do Bairro da Penha – 

SME. 

 

26.03.02 

 

Aprovado 

 

090/2002 

 

120/02 

Processo de autorização de aplicação do 

salário/educação, quotas estadual estimado 

para o exercício de 2002. 

 

27.03.02 

 

Aprovado 

 

 

091/2002 

 

 

121/02 

Processo de autorização de dispensa de 

novo processo que criação do Ensino 

Infantil nas Unidades de Ensino aonde já 

funciona a Pré-Escola e Ensino 

Fundamental. 

 

 

09.04.02 

 

 

Aprovado 

 

092/2002 

 

122/02 

Processo de autorização de adequação da 

nomenclatura das unidades de Ensino do 

Sistema Municipal de Educação em relação 

à Lei 9.394/96 art. 21 

 

09.04.02 

 

Aprovado 

 

093/2002 

 

123/02 

Processo de autorização e funcionamento da 

Educação Infantil na Creche e Pré-Escola 

do Bairro Triângulo – SME 

 

09.04.02 

 

Aprovado 

 

094/2002 

 

124/02 

Processo de autorização e funcionamento da 

Educação Infantil na Creche e Pré-Escola 

Mutirão – SME 

 

09.04.02 

 

Aprovado  

 

095/2002 

 

125/02 

Processo de autorização e funcionamento da 

Educação Infantil na Creche Sorriso 

Municipal do Bairro Santa Mônica 

 

09.04.02 

 

Aprovado 

  Processo de autorização e funcionamento da   
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096/2002 126/02 Educação Infantil na Creche Sorriso e Pré-

Escola Municipal do Bairro Vila Mariza 

09.04.02 Aprovado 

 

097/2002 

 

127/02 

Processo de autorização e funcionamento da 

Educação Infantil na Creche Sorriso 

Municipal Eudalto Lopes de Sá – SME 

 

09.04.02 

 

Aprovado 

 

098/2002 

 

128/02 

Processo de autorização e funcionamento da 

Educação Infantil na Creche Sorriso 

Municipal do Bairro Ipiranga – SME 

 

09.04.02 

 

Aprovado 

 

099/2002 

 

129/02 

Processo de autorização e funcionamento da 

Educação Infantil na Creche e Pré-Escola 

Municipal Maura de Pilar – SME 

 

09.04.02 

 

Aprovado 

 

100/2002 

 

130/02 

Processo de autorização e funcionamento da 

Educação Infantil na Creche Municipal 

Marco Floriani Bordin – SME 

 

09.04.02 

 

Aprovado 

 

101/2002 

 

131/02 

Processo de autorização e funcionamento da 

Educação Infantil na Creche Sorriso e Pré-

Escolar Municipal do Bairro Guadalupe – 

SME 

 

09.04.02 

 

Aprovado 

 

102/2002 

 

132/02 

Processo de autorização e funcionamento da 

Educação Infantil na Creche Sorriso e Pré-

Escolar Municipal do Bairro Caroba – SME 

 

09.04.02 

 

Aprovado 

103/2002 133/02 Criação do 2° segmento do EJA – Educação 

de Jovens e Adultos 

30.09.02 Aprovado 

104/2003 134/03 Apreciação e aprovação de salário 

Educação quota 2003 

26.03.02 Aprovado  

105/2003 135/03 Apreciação e autorização funcionamento 

CEI Geração Modelo 

- Aprovado 

106/2003 136/03 Apreciação e autorização de funcionamento 

da EMEF Itinerante Maria Alice de Souza 

- Aprovado 

107/2003 137/03 Apreciação e autorização de funcionamento 

CEI Tempo de Aprender 

- Aprovado 

108/2003 138/03 Apreciação e autorização de funcionamento 

da EMEB São Vicente – 5ª a 8ª série 

09.12.03 Aprovado 

 

109/2003 

 

139/03 

Apreciação e autorização de funcionamento 

da EMEB Suzana Albino de França – 5ª a 

8ª série 

 

09.12.03 

 

Aprovado 

110/2005 140/04 Apreciação e autorização de funcionamento 

do CEIM Nelson Martins de Almeida 

07.07.05 Aprovado 

111/2005 141/05 Apreciação da proposta de ampliação do 

Ensino Fundamental para 9 anos 

07.07.05 Aprovado 

112/2005 142/05 Plano de aplicação do salário – 

Educação/2004 

07.07.05 Aprovado 

113/2005 143/05 Conhecimento e apreciação do salário – 07.07.05 Aprovado 
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educação/2005 para o exercício/2005. 

 

114/2005 

 

144/05 

Aprovação da matriz curricular do Ensino 

Fundamental de 9 anos das EMEBs e 

EMEF Itinerante Maria Alice W. de Souza 

 

24.11.05 

 

Aprovado  

 

115/2005 

 

145/05 

Autorização de expedição de certificados do 

Ensino Médio da EMEF Maria Alice W. de 

Souza 

 

24.11.05 

 

Aprovado 

 

116/2005 

 

146/05 

Liberação de func. do 1° ano do Ensino 

Fundamental nos Centros de Educação 

Infantil do Sistema Municipal de Educação. 

 

24.11.05 

 

Aprovado 

 

 

117/2005 

 

 

147/05 

Análise e aprovação do calendário 

Escolar/2006 do Ensino Fundamental das 

EMEBs e EMEFs do Sistema Munic. de 

Educação 

 

 

24.11.05 

 

 

Aprovado 

118/2005 148/05 Matricula com progressão parcial - Aprovado 

119/2005 149/05 Projeto “Arte na Escola” 06.12.05 Aprovado 

 

 

120/2005 

 

 

150/05 

Análise e aprovação do calendário 

Escolar/2006 da Educação Infantil e 

Encerramento do calendário/2005 da 

Educação Infantil. 

 

 

06.12.05 

 

 

Aprovado 

 

121/2008 

 

151/06 

Análise e aprovação do calendário 

Escolar/2007 do Ensino Fundamental do 

Sistema Munic. de Educação 

 

30.11.06 

 

Aprovado 

 

122/2008 

 

152/06 

Análise e aprovação do calendário 

Escolar/2007 do Ensino da Educação 

Infantil 

 

30.11.06 

 

Aprovado 

123/2008 153/07 Conhecimento e apreciação do salário 

educação/2006. 

- Aprovado 

124/2008 154/07 Plano de aplicação salário educação/2007 15.03.07 Aprovado  

125/2008 - Análise e elaboração do ofício disciplina 

Arte. 

- Aprovado 

126/2009 155/07 Aprovação do funcionamento do CEIM 

Adelina Tramontin Sommariva 

27.09.07 Aprovado 

127/2009 156/07 Calendário escolar/2008 Ensino 

Fundamental 

05.12.07 Aprovado 

128/2009 157/07 Calendário escolar/2008 Educação Infantil 05.12.07 Aprovado 

 

129/2009 

 

158/08 

Autoriza e credencia o funcionamento do 

Centro de Educação Infantil Alegria da 

Criança 

 

13.12.07 

 

Aprovado 

130/2009 159/08 Conhecimento e apreciação do salário 

Educação/2007. 

- - 

131/2009 160/08 Ampliação da carga horária da disciplina de 28.10.08 Aprovado 
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Arte. 

132/2008 161/08 Projeto Segundo professor para alunos 

portadores de necessidades especiais. 

11.11.08 Aprovado 

133/2008 162/08 Calendário Escolar/2009 10.12.08 Aprovado 

134/2008 163/08 Projeto: Oficina Terapêutica de Arte 10.12.08 Aprovado  

135/2008 164/08 Aprovação do calendário Escolar/ Ensino 

Fundamental 

10.12.08 Aprovado 

136/2009 165/09 Boletim e Histórico Escolar do 1º 

ano/Ensino Fundamental 

31.08.09 Aprovado 

137/2009 166/09 Autoriza a implantação do Ensino da 

Língua Espanhola no Ensino Médio 

31.08.09 Aprovado 

138/2009 - Calendário Escolar do Ensino Fundamental 

e Educação Infantil 2010. 

15.12.09 Aprovado 

139/2009 - Idade mínima para ingresso no Ensino 

Fundamental 

15.12.09 Aprovado 

140/2009 - Projeto Recreando na Educação Infantil 15.12.09 Aprovado 
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APÊNDICE V 

 

LIVRO DE REGISTRO DE RESOLUÇÕES 

 

 

N° 

Resoluções 

 

Regulamentação 
Data 

Resolução 

001/1999 Aprova o plano de aplicação do salário Educação – exercício 

98/99 

04.05.99 

002/2000 Fixas normas para a Educação Infantil no âmbito do Sistema 

Municipal de Educação de Lages. 

02.02.00 

 

003/2000 

Dispõe sobre a composição do processo de autorização de 

funcionamento da Escola de Ensino Fundamental (criação e 

ampliação de séries e ciclos, aceleração de estudos, classes 

de alfabetização e núcleo de Ed. Jovens e Adultos). 

 

02.02.00 

 

004/2000 

Dispõe sobre a grade curricular do Ensino fundamental e 

médio para as escolas abrangidas pelo sistema municipal e 

aprova o calendário escolar para o ano 2000. 

 

04.02.00 

005/2000 Aprova a alteração no Plano de aplicação do salário educação 

relativo ao exercício 2000, encaminhado pela SMEC. 

29.03.00 

 

001/2001 

Aprova a alteração no plano de aplicação do salário 

Educação relativo ao exercício 2001, encaminhado pela 

SME. 

 

11.12.01 

001/2002 Aprova na integra o plano de aplicação do salário Educação 

relativo ao exercício de 2002. 

28.03.02 

001/2003 Aprova na integra o plano de aplicação do salário Educação 

– Quota 2003. 

- 

001/2007 Define critérios para ampliação, ingresso e avaliação dos 

alunos no 1° ano do Ensino Fundamental. 

06.12.2007 

002/2007 Dispõe sobre o cumprimento do calendário Escolar. 06.12.2007 

001/2008 Define critério com relação à idade, para o ingresso no 1° 

ano do ensino fundamental. 

28.10.2008 

 

001/2009 

Estabelece a idade mínima para ingresso no 1° ano do Ensino 

Fundamental, nos estabelecimentos de ensino, integrantes do 

Sistema Municipal de Ensino de Lages. 

 

15.12.2009 

002/2009 Dispõe sobre o cumprimento do calendário Escolar para o 

ano letivo de 2010. 

15.12.2009 
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APÊNDICE VI 

 

RESPOSTAS DOS GESTORES ESCOLARES AO QUESTIONÁRIO APLICADO: 

 

Dados de Identificação:  

1. Sexo: 

G1= F 

G2= F 

G3=F 

G4=F 

G5=M 

G6=F 

G7=F 

G8=F 

G9=F 

  

- Ensino médio:  

G1= não respondeu 

G2= não respondeu 

G3= não respondeu 

G4= não respondeu  

G5= não respondeu 

G6= Santa Rosa de Lima- magistério 

G7= não respondeu 

G8= Centro Educacional- magistério 

G9= não respondeu 

 

- Ensino Superior 

G1= UNIPLAC- não especificou curso/ ano de conclusão= 2001 

G2= não respondeu 

G3 UNIPLAC- Educação física/ ano de conclusão= 2000 

G4= não respondeu 

G5= não respondeu 
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G6= UNIPLAC- Pedagogia / ano de conclusão 1990 

G7= FACVEST- Pedagogia/ 2004 

G8= FURB- Pedagogia/ 1999 

G9= não respondeu 

  

- Especialização: 

G1= Uniplac / 2001 

G2= FUCAP/ 2007 

G3= FACVEST/2001 

G4= Faculdade de ciências e letras- Amparo SP. 1996 

G5= UNIVALE- letras 1992 

G6= UNIPLAC/ 1992 e UFSC/ 2008 

G7= FACVEST/2004 

G8= IBPEX/2000 

G9= NR 

 

-Faixa etária: 

G1= 40 a 50anos 

G2= 40 a 50 anos 

G3= 50 a 60anos 

G4= 50 a 60 anos 

G5= 50 a 60 anos 

G6= 40 a 50 anos 

G7= 50 a 60 anos 

G8= 40 a 50 anos 

G9= 40 a 50 anos 

  

Dados Específicos: 

1. Há quanto tempo atua na gestão escolar? 

G1= 20 meses 

G2= 1 ano e oito meses 

G3= três anos e seis meses 

G4= 10 anos 

G5= 16 anos 
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G6= 12 anos 

G7= 2 anos 

G8= 11 anos 

G9= 2 anos 

2. Qual a forma de escolha do gestor desta Unidade Escolar? 

G1= eleição 

G2= eleição 

G3=eleição direta 

G4= eleição 

G5=entre pares 

G6= eleição comunidade escolar 

G7=eleição 

G8= eleição direta 

G9=eleição 

 

3. Você tem conhecimento sobre as ações do CME? 

G1= sim 

G2= não, pois o penso que o que sei é muito pouco. 

G3= pouco 

G4= sim 

G5= sim 

G6= sim 

G7= sim 

G8= pouco 

G9= Organizar, fiscalizar, normatizar as ações da educação municipal. 

 

4. Conhece o CME? Sabe quais são suas funções? Poderia explicar alguma? 

G1= melhorar a qualidade do ensino através de acompanhamento e fortalecimento das UEs. 

G2= Sei que a função do CME é fiscalizar os recursos onde são aplicados. 

G3= não 

G4= conheço entre elas destaco: acompanhar o cumprimento da legislação educacional 

(LDB). 

G5= sim. 
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G6= sim, baixar normas regulamentadoras, fiscalizar e avaliar a política municipal de 

educação básica. 

G7= garantir a gestão democrática da educação e um ensino de qualidade 

G8= Conheci melhor após ter recebido uma cartilha explicativa onde consta: organização do 

conselho, suas atribuições, histórico e finalidade, composição e ação. 

G9= organizar, fiscalizar, normatizar as ações da educação municipal. 

 

5. Já participou de alguma reunião do CME?  

G1= sim 

G2= não 

G3= não 

G4= sim, responde que é conselheira do CME. 

G5= sim 

G6= não 

G7= não 

G8= não 

G9= não  

 

6. Já precisou do CME para resolver algum problema relacionado a sua escola? Se sim, quais 

foram às atitudes do CME para ajudá-lo na solução do problema? 

G1= não 

G2= não 

G3= não 

G4= nunca precisei da interferência, mas sei de escolas que recorreram ao mesmo para 

receber orientações sobre normas, projetos e ações implantadas nas escolas. 

G5= não 

G6= não 

G7= não 

G8= não precisamos de resolução de problemas por este órgão. 

G9= sim, de certificados de formação oferecida na UE. 

  

7. Já teve a oportunidade de participar de algum curso e ou palestra, com o CME ou seus 

membros? Que tipo de curso e ou palestra? 
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G1= II conferencia de integração dos direitos às políticas públicas. PNE, I Seminário Estadual 

de Sistemas de Ensino de SC. 

G2= não 

G3= não 

G4= “sim, grupo de estudos e apresentação das funções do CME aos gestores municipais”. 

G5= sim, não especificou quais. 

G6= não 

G7= não 

G8= “não, os conselheiros é que participaram da reunião dos gestores”. 

G9= “sim palestra com o presidente do CME professor Elson”. 

 

8. Em sua opinião, como deveria funcionar o CME? 

G1= NR 

G2= “deveríamos ter mais acesso as ações desenvolvidas pelos conselheiros”. 

G3= “divulgar os trabalhos”. 

G4= “penso que ele funciona de forma correta, apenas acho que deveria ter mais divulgação 

do trabalho que o Conselho faz”. 

G5= “desta forma”. 

G6= “acredito que esteja funcionando como deve”. 

G7= NR 

G8= “acredito que funciona muito bem enquanto regulamenta e normatiza o funcionamento 

do Sistema Municipal de Ensino”. 

G9= “não posso dar sugestões, pois não conheço outro modelo do Conselho”.  

 

9. No seu entendimento, as ações do CME tem algum reflexo no trabalho desenvolvido na sua 

Unidade Escolar? Ou em qualquer Unidade Escolar Municipal?  

G1= “totalmente” 

G2= tem 

G3= sim 

G4= Penso que ele funciona de forma correta, apenas acho que deveria ter mais divulgação do 

trabalho que o conselho faz. 

 G5= sim 

G6= “sim, apesar de não termos conhecimento de todo o trabalho desenvolvido”.  

G7= sim 
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G8= acredito que funciona muito bem enquanto regulamenta e normatiza o funcionamento do 

sistema municipal de ensino. 

G9= sim e muito, calendário, projetos de trabalho da unidade de ensino. 

 

10. Como você definiria as ações do CME?  

G1= “como complemento, aperfeiçoamento e fomentador de uma educação de qualidade e 

seus segmentos; com o desafio de construir propostas a serem incorporadas em nossas 

práticas escolares”. 

G2= “tendo pouco conhecimento não me sinto preparada para definir ações”. 

G3= NR 

G4= “como ações comprometidas com a educação no Município de Lages”. 

G5= “de grande relevância, na aplicação da legislação educacional”. 

G6= “desconheço todas as ações, acredito nas decisões em colegiado e reconheço a 

importância desse conselho no aprimoramento da qualidade de ensino do nosso município. 

Sugiro talvez uma maior divulgação do trabalho do Conselho Municipal de Educação para as 

escolas e redes do município”. 

G7= “o conselho é um órgão que participa da PME (Plano Municipal de Educação) da 

elaboração e regulamentação, todas as ações e os rumos da educação do município, o CME é 

constituído por representantes da comunidade escolar e da sociedade civil”. 

G8= “definiria como muito importantes e acredito que a Rede Estadual de ensino também 

deveria contar com um conselho de educação”. 

G9= “Órgão que normatiza as ações relacionadas com a educação”. 
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APÊNDICE VII 

 

RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DA PESQUISA COM OS CONSELHEIROS 

 

Dados de Identificação: 

1. Sexo: 

C1=F  

C2=F 

C3=M 

C4=F 

C5=M 

C6=F 

C7=F 

C8=M 

C9=F 

C10=F 

C11=F 

C12=F 

C13=F 

C14=F 

C15=F 

 

-Escolaridade: 

Ensino Médio: 

C1= NR 

C2= Colégio Diocesano/ Curso científico/ conclusão: 1969 

C3= NR 

C4= Centro Educacional/ magistério/ conclusão: 1991. 

C5=NR 

C6=NR 

C7=Centro Educacional/ magistério/ conclusão: 1974. 

C8= NR 

C9= NR 
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C10=NR 

C11= Colégio Santa Rosa de Lima/ magistério/1983. 

C12= NR 

C13= Escola técnica / Ed. Geral/ 1969. 

C14= NR 

C15= NR 

 

-Curso superior: 

C1= NR 

C2= FFC e Letras de SP/ Letras/ 1975. 

C3= NR 

C4= UNIPLAC/ Ciências sociais/ 1999, plenificação em geografia/2003.  

C5= UNIPLAC/ Letras/ 1983. 

C6= FACVEST/ Psicologia/ 2007. 

C7= UNIPLAC/ Pedagogia/ 1978. 

C8= NR 

C9= NR 

C10= NR 

C11= UNIPLAC/Letras/1995. 

C12= NR 

C13= UNIPLAC/ Pedagogia/ 1882. 

C14= NR 

C15=UNC/ História/2000. 

 

-Especialização: 

C1= Faculdade de Cc. E Letras: Amparo,SP. /1996. 

C2= FSS do RJ/1988. 

C3= Instituição Sul Mineira de Ed. E Cultura/1994. 

C4= Faculdade de Ed. São Luis/ 2000. 

C5= UNIVALE / 1992. 

C6= UNIASELVI / 20011. 

C7= UNIPLAC / UFSC/ 

C8= Fundação Severino Sombra/1987; UDESC/2000. 

C9= UNIASELVI/ 2006 
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C10= IBEPEX/ Curitiba, PR./2001 

C11= Faculdade Plínio Amaral, SP./1995. 

C12= NR, mas consta que ela tem mestrado. 

C13= UNIPLAC/ OMB – Organização Montessori do Brasil 

C14=UNIPLAC/2007 

C15= Não possui 

 

- Mestrado 

C2= cursou mestrado na UFSC tema: Proposta Curricular de SC/2001. 

C7= cursou mestrado na FURB tema: políticas de formação/2000. 

C12= cursou mestrado na UFSC tema: Novas Tecnologias/2001. 

 

- Doutorado 

C2= Doutorado na PUC-SP tema Linguagens/ não informou conclusão. 

 

Faixa etária: 

C1= 50 a 60 

C2=50 a 60 

C3= 50 a 60 

C4= 30 a 40 

C5=50 a 60 

C6= 30 a 40 

C7= mais de 60 

C8= 50 a 60 

C9=30 a 40 

C10= 40 a 50 

C11= 40 a 50 

C12= 40 a 50 

C13= mais de 60 

C14= 20 a 30 

C15= 40 a 50 

 

Dados específicos:  

1. Ano de ingresso no CME 
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C1=2007 

C2=2008 

C3=2009 

C4=2005 

C5=2007 

C6=2009 

C7=2009 

C8=1999 

C9=2010 

C10=2007 

C11=2009 

C12=2006 

C13=2006 

C14=2010 

C15=2006 

    

2. Por que instituição foi nomeada para representar no CME?  

C1= Representante dos gestores escolares municipais 

C2= SINTE 

C3=SIMPROEL 

C4=CPP 

C5= Representante dos gestores municipais 

C6= Escolas particulares 

C7=UNIPLAC 

C8= GERED- Órgão Estadual de Educação 

C9=SIMPROEL 

C10=Secretaria Municipal de Educação 

C11=CPP 

C12= Secretaria Municipal de Educação 

C13= Escolas particulares 

C14=UNIPLAC 

C15=GERED – Órgão Estadual de Educação 
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3. Qual a forma de escolha do conselheiro? Qual o tempo de seu mandato?  

C1= O conselheiro é escolhido entre seus pares, com mandato de três anos, sendo possível 

uma reeleição ou recondução. 

C2= Indicado e eleito pela diretoria e representantes de escolas. Uma gestão. 

C3= Por indicação/ dois anos 

C4= Indicação, convite, nomeação / dois anos com recondução. 

C5=democrática. 

C6= a escolha do conselheiro se dá através de indicação da entidade representativa e nomeado 

pelo Prefeito. O tempo de mandato é de três anos. 

C7= indicação 

C8= indicação entre seus pares, mandato de três anos. 

C9= nomeação, três anos. 

C10= Indicação, três anos. 

C11= nomeação por decreto, três anos de mandato. 

C12= nomeada por decreto, cinco anos de mandato. 

C13= NR 

C14= Indicação do presidente, mandato de três anos. 

C15= nomeada por decreto, mandato de três anos. 

 

4. Como é feita a escolha do presidente? 

C1= o presidente é escolhido entre os conselheiros, em eleição por aclamação. 

C2= eleição direta 

C3= por eleição 

C4= feita por aclamação dos membros. 

C5= entre os conselheiros. 

C6= realizada através de eleição entre os membros. 

C7= a escolha do presidente é feita através de eleição por assembleia. 

C8= por aclamação 

C9= eleito por seus pares. 

C10= por eleição entre os representantes. 

C11= eleito por seus pares 

C12= eleito por seus pares, por maioria simples de votos, em escrutínio e ou aclamação. 

C13= pela assembleia através do voto. 

C14= eleito por seus pares. 
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C15= eleito por seus pares. 

 

5. Qual a periodicidade das reuniões do CME? 

Quanto a periodicidade das reuniões 100% responderam que as reuniões ordinárias acontecem 

mensalmente, salvo se forem convocadas extraordinariamente.  

 

6. Tempo que atua como conselheiro? 

C1= quatro anos. 

C2= três anos. 

C3= três anos. 

C4= seis anos. 

C5= cinco anos 

C6= dois anos. 

C7= dois anos. 

C8= doze anos 

C9= um ano. 

C10= quatro anos 

C11= dois anos. 

C12= cinco anos 

C13= oito anos 

C14= onze meses 

C15= cinco anos 

 

7. Em sua opinião para que serve o CME? 

C1= o conselho serve para avaliar, orientar, sugerir, aprovar, fiscalizar, emitir parecer e 

acompanhar todas as ações e projetos educacionais realizados nas escolas e CEIMs, públicas e 

particulares, bem como fazer cumprir o calendário escolar, as leis, orientações e instruções 

normativas acerca da educação. 

C2= Para ajudar nas suas ações de fiscalizar, orientar, encaminhar e outra escola a melhorar a 

qualidade do ensino, dando apoio, suporte e ideias aos gestores, professores e pais. 

C3= serve para dar maior credibilidade ao sistema municipal de ensino. 

C4= Fortalecer iniciativas educativas, basear-se nos princípios de justiça coletiva para tomada 

de decisões no âmbito educacional com fortalecimento de ações baseadas e firmadas na lei. 
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C5= Para democratização da gestão do ensino público. Com ênfase na educação infantil 

privada de ensino. 

C6= A finalidade do conselho é normatizar, regulamentar, estimular e fortalecer as iniciativas 

dos setores organizados da sociedade no processo de tomada de decisões  na área educacional. 

C7= Para exercer as funções que lhes são conferidas. 

C8=Órgão de caráter normativo de Sistema Municipal de Educação. 

C9= para normatizar, deliberar, informar, propor sugestões de aperfeiçoamento da educação e 

sistema de ensino. 

C10= normatizar, regulamentar e estimular os processos educacionais. 

C11= fortalecer as iniciativas dos setores organizados da sociedade, melhorar a qualidade do 

ensino é fundamental. 

C12= serve para o fortalecimento e melhoria da educação, através da mobilização e controle 

social. 

C13= como representação da sociedade pela causa da educação nas questões da qualidade, 

como órgão fiscalizador e normatizador. 

C14= para contribuir na regulamentação, organização, sistematização do sistema educacional 

do município. 

C15=para democratizar a gestão do Ensino Público. 

 

8. Para você, quais são as funções do CME? 

C1= As Mesmas citadas na anterior. O conselho serve para avaliar, orientar, sugerir, aprovar, 

fiscalizar, emitir parecer e acompanhar todas as ações e projetos educacionais realizados nas 

escolas e CEIMs, públicas e particulares, bem como fazer cumprir o calendário escolar, as 

leis, orientações e instruções normativas acerca da educação. 

C2= As que citei acima. (Para ajudar nas suas ações de fiscalizar, orientar, encaminhar e outra 

escola a melhorar a qualidade do ensino, dando apoio, suporte e ideias aos gestores, 

professores e pais). 

C3= consultivo, deliberativo, normativo e fiscalizador. 

C4= normatizar, regular e estimular a sociedade no que se refere a educação. 

C5= dar respaldo para a democratização da gestão do ensino público com ênfase na educação 

infantil privada. 

C6= As funções do CME são várias, primeiramente ter o conhecimento atualizado sobre 

legislação educacional, nas várias instancias: na sequencia suas atribuições estão relacionadas 

a própria finalidade do CME, ou seja, estar atento no acompanhamento de questões 
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relacionadas a educação, colaborando de forma incisiva para a melhoria da qualidade 

educacional. 

C7= Para exercer as funções que lhe são conferidas 

C8= normativa, consultiva, deliberativa e fiscalizadora. 

C9=idem resposta acima. Para normatizar, deliberar, informar, propor sugestões de 

aperfeiçoamento da educação e sistema de ensino. 

C10= Fiscalizar, propor estudar e sugerir medidas que visem a expansão qualitativa e 

quantitativa do Sistema Municipal de Educação. 

C11= Destina-se a normatizar, regulamentar, estimular, deliberar e fiscalizar ações na área 

educacional. 

C12= O CME é órgão autônomo, consultivo, deliberativo, normativo e fiscalizador. Sua 

função premente é fazer a intermediação entre o Estado e a sociedade. 

C13= Como elemento avalizador da educação vigente. 

C14=Tem como função criar resoluções, gerar pareceres entre outros sobre situações 

problemas na rede de ensino municipal, e desta forma contribuir para a qualidade da mesma. 

C15= Interpretar, deliberar propor sugestões para o aperfeiçoamento da educação municipal. 

 

9. Há uma procura da comunidade escolar pelo CME? Se há com que finalidade? Como você 

vê isso? 

C1= a procura acontece quase sempre quando da apresentação de novos projetos 

educacionais, alteração da grade curricular, criação de uma nova instituição de ensino 

(educação infantil ou ensino fundamental). 

C2= Acho que a integração deveria ser maior. Estamos trabalhando no sentido de maior 

divulgação do trabalho do conselho. 

C3= As instituições privadas de Educação Infantil procuram o CME para regularizar seu 

funcionamento. A comunidade escolar raramente. 

C4= Professores e pais ainda não formaram conceito/ referencia sobre as funções do conselho, 

é um processo que está se construindo aos poucos no decorrer da história „deste conselho‟. 

Ocorrem na maioria das vezes reclamações e críticas, não havendo maior participação com 

sugestões. Estamos levando o conselho a todos através da divulgação como em seminários e 

eventos. 

C5=Sim, para apreciar projetos, elaborados pelas instituições. Quando há criação ou 

ampliação de disciplinas ou escolas abrangidas pelo CME.  
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C6= A procura da comunidade escolar pelo CME é bastante rara, a não ser pela 

representatividade do sistema municipal. As poucas buscam o CME, geralmente estão 

relacionadas a duvidas sobre questões administrativas e legislativas. Vejo esta questão como 

algo a ser trabalhado, divulgando e promovendo sua participação ativa nas mudanças 

necessárias na área educacional. 

C7= A comunidade escolar sempre que necessita procura orientação procura as orientações do 

CME. Ela tem como finalidade orientar e normatizar, a partir da legislação educacional em 

níveis de CEE e CNE. 

C8= A comunidade escolar, ainda desconhece a importância e a finalidade do conselho. A 

procura ocorre pela própria Secretaria Municipal de Educação. 

C9= Sim na abertura de novas instituições de ensino, bem como o aperfeiçoamento dos 

mesmos, informações sobre legislação, calendário, etc. Vejo como um benefício ao que a 

comunidade pode se informar, pedir amparo e auxilio a mais um fator a contribuir no “dialogo 

escola-comunidade”. 

C10= há procura para regulamentar, sugerir e normatizar questões relativas aos processos 

escolares, como o calendário escolar, documentação dos estudantes, Aplicação da LDB e Lei 

de sistemas, entre outros. Vejo isto de forma positiva, quando se procura essas informações, 

percebe-se que há interesse de fazer encaminhamentos corretos e legais do ponto de vista da 

legislação vigente. 

C11= Não há. Somente unidades privadas para aprovação de funcionamento e ou 

autorizações. 

C12= Existe procura por parte de instituições privadas que busca credenciamento, autorização 

de funcionamento. Percebo que os pais não procuram informações junto ao CME, o que 

denota que precisamos instrumentalizar a comunidade e também os professores sobre o papel 

desse importante colegiado. Enquanto órgão que serve de interlocução entre o estado e 

comunidade, faz-se necessário dar maior visibilidade ao trabalho do CME, para tanto a 

Comunicação Social da Prefeitura de Lages tem acento neste conselho. 

C13= Ainda não. O CME está em fase de maturação para alcançar o reconhecimento da sua 

função política e social. O processo democrático da educação propõe a utilização dos 

benefícios para a população esclarecida sobre os seus princípios e atribuições. 

C14= Não tive essa vivencia até o momento, mas ouvindo relato de colegas que estão a mais 

tempo no CME, há sim esta procura, na tentativa de buscar soluções coletivas para 

dificuldades. Acredito que este esforço coletivo é imprescindível para o bom andamento da 

educação em todos os sentidos e níveis. 
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C15= NR 

 

10. Quais as questões mais frequentes quando o CME é chamado para se pronunciar, diante 

de situações que dizem respeito ao ensino escolar?  

C1= O pronunciamento do conselho quase sempre é solicitado pela secretaria da educação ou 

pela GERED na implantação ou alteração de algum projeto ou currículo. Já as denuncias 

geralmente são com relação ao não cumprimento do Calendário escolar (200 dias letivos e 

800 horas) e se referem às escolas públicas estaduais. 

C2= denúncias e duvidas. 

C3= autorização de funcionamento de UEs Infantil Privadas. Autorização de funcionamento 

da UEs na educação municipal, estrutura curricular, calendário escolar, lei de Sistema 

Municipal de Ensino, Plano Municipal de Educação. 

C4= Questões legais, emissão de pareceres, avaliação de projetos, leis, etc. 

C5= NR 

C6= Questões sobre legislações. 

C7= As questões mais frequentes são as vindas da SME, sempre com a devida relevância. As 

UEs procuram menos. 

C8= São questões, predominantemente, de caráter normativo e consultivo. 

C9= Calendário, normas qualitativas de educação, regulamentações, etc. 

C10= Calendário escolar, promoção de estudantes nas série/ano de escolaridade, documentos 

emitidos nas escolas, pareceres sobre matérias de ordem pedagógica. 

C11= Para o funcionamento de Unidades privadas ou particulares, implantação de projetos, 

aplicação ou elaboração de leis e pareceres. 

C12=O CME é chamado a se pronunciar sobre: funcionamento de UEs de Educação Infantil 

privada e municipal; funcionamento de UEs de educação municipal; estrutura curricular; 

calendário escolar; ampliação do ensino fundamental; elaboração da Lei de Sistemas de 

Ensino; Plano Municipal de Educação. 

C13= Par avalizar as questões da escola pública municipal. 

C14= Geralmente se reportam a resoluções e normativas que venham a regular o 

funcionamento ou a fiscalização de instituições educacionais. 

C15= Projetos de educação municipal para serem apreciados. 

 

11. É comum nas reuniões do CME a participação de outras pessoas a não ser os 

conselheiros? 
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C1= Não é comum. Somente participam outras pessoas que não são conselheiros quando são 

convocados para dar algum esclarecimento ou convidados para apresentar um novo projeto. 

C2= poucas vezes. 

C3= Da secretaria de educação para exposição de motivos, visando implantação de projetos, 

etc. 

C4= não é comum, podendo ter participação sem voto. 

C5=não 

C6= sim 

C7= somente quando é necessário aprofundar alguma matéria que não é de domínio dos 

integrantes do conselho ou ainda precisa de esclarecimentos adicionais. 

C8=É rara a participação de outras pessoas. 

C9=Geralmente não, mas é aberta ao público (sociedade civil) 

C10= Raramente, somente quando são solicitados para participar. 

C11=não 

C12= Existe a participação de técnicos da SEML e de instituições proponentes de projetos, 

socialização de indicadores educacionais. 

C13=Somente convidados. Ainda não se observou interesse da comunidade de professores, 

pais e alunos. 

C14= Ocorre, quando necessário, mas é mais difícil. 

C15= Às vezes. 

 

12. Após a criação do CME e do Sistema Municipal de Ensino você acredita que houve 

melhoria no ensino público municipal? Se sim, qual destacaria?  

C1= A cobrança e o acompanhamento do CME, bem como os projetos respaldados ou 

aprovados, estão contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino, dentre os quais destaco 

a formação continuada dos professores, assistência pedagógica, matrícula por progressão 

parcial, arte educação nos anos iniciais do ensino fundamental. 

C2= Sim. Todas as soluções que o Conselho aponta é no sentido de melhorar a educação, 

naquele estabelecimento de ensino: habilitação e contratação de professores, secretaria, 

estrutura física, material didático-pedagógico, itens burocráticos e legais, higiene e outros. 

C3=Crescimento e credibilidade das ações da secretaria, como calendário escolar, leis que 

tratam de educação entre outros. 

C4= Houve melhorias quanto ao respeito das leis educacionais. 

C5= Sim, resultado do IDEB. 
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C6= Pelo pouco tempo que atuo como conselheira, osso falar apenas do que tenho vivenciado, 

sendo assim, já pude perceber os benefícios destes segmentos. Cito como exemplo a forma de 

organização e articulação com os demais segmentos da sociedade, o que propicia agilidade e 

ação nas demandas apresentadas. 

C7= Há melhoria pela condição de resolutividade de situações mais junto da situação real das 

UEs. Não tem como destacar, pois todas as situações apresentadas devem ser consideradas 

relevantes pelos conselheiros. Entendo que se a comunidade procura o conselho para qualquer 

situação deverá ser considerada importante. 

C8= Sim, implantação do ensino fundamental de nove anos, progressão parcial, melhoria da 

qualidade de ensino, projetos alternativos. 

C9= Sim, regimentos, regulamentos, melhoria nas estruturas físicas e pedagógicas, enfim há 

um comprometimento de qualidade. 

C10= Sim existe compromisso dos conselheiros em estar propondo apoiando projetos 

educativos para as escolas. 

C11=Sim, cumprimento do calendário escolar na íntegra, ampliação da jornada escolar com 

projetos e cumprimento das leis educacionais. 

C12= Durante o tempo que atuo no CME percebo que houve avanços significativos no 

Sistema Municipal de Ensino devido a atuação do mesmo: cumprimento do calendário 

escolar, ampliação da jornada escolar, cumprimento da lei educacional vigente, foco na 

aprendizagem dos estudantes. 

C13= não foi possível uma identificação notória, mas certamente, já se percebe a importância 

do CME. 

C14= Acredito que sim. Estou há pouco tempo, mas pude participar de um movimento de 

fiscalização dos CEIMs, que foi importante para conhecer a realidade destes espaços e as 

adequações necessárias. 

C15= Sim. 

 

13. O conselho tem detectado problemas nas escolas? Se afirmativo quais? O que o conselho 

sugere para resolver a situação?  

C1= Os maiores problemas detectados pelo CME, quase sempre estão relacionados com o 

cumprimento do calendário escolar. Raramente se tem problemas com relação aos conteúdos 

mínimos que fazem parte do currículo escolar. 

C2= de acordo com os problemas que citei na questão anterior, o conselho orienta, encaminha 

para órgão competente, dá todo o suporte necessário para a busca de soluções e avanços. 
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C3= Este ano iniciou uma avaliação „in loco‟ das Unidades de Educação Infantil particulares, 

depois de concluída o conselho fará esta avaliação nas Unidades municipais. 

C4= os problemas são de características próprias de cada UEs e são feitos estudos e 

avaliações para posterior emissão de pareceres quanto às reivindicações. 

C5= Apenas na educação infantil determina prazo para resolução do problema. 

C6= sim, os problemas mais comuns são com relação à documentação e autorização para o 

funcionamento. Em segundo lugar com relação à proposta pedagógica não articulada com a 

pratica. 

C7= Os problemas apresentados pelas UEs são de ordem legal e também de questionamentos 

sobre dúvidas e/ou situações apresentadas, por exemplo, a legislação que exige o 

cumprimento das diretrizes da educação infantil tanto no aspecto pedagógico, quanto de 

infraestrutura e administrativo. Outra questão é a avaliação institucional, como está sendo 

trabalhada nas instituições de educação infantil. 

C8= NR 

C9= Nas regularizações, PPI ausentes, espaço físico, etc. 

C10= Exemplificando alguns problemas; Para diminuição do número de matrículas nas 

UEs a sugestão apontada pelo CME foi readequar os estudantes nas escolas próximas, 

ampliando o número de atendimento de crianças da Educação Infantil naquela UE; 

cumprimento do calendário escolar, sugestão do CME, sempre considerar a elaboração do 

mesmo pelas UEs e o aprovou, respeitando a decisão da maioria dos professores; Emissão de 

documentos dos estudantes: sugestão apontada,O presidente realizou reunião afim de 

orientar os secretários escolares quanto ao preenchimento, adequação e equivalência de 

turma/ano quando da ampliação do ensino fundamental de nove anos.  

C11= Sim de ordem institucional, pedagógica e física. Orientação através de visitas e ofícios.  

C12=O CME está realizando avaliação institucional nas UEs da educação infantil. Foi 

elaborado um instrumento onde se avaliam as dimensões, em conformidade com a legislação 

vigente, quando detectado algum problema o CME, através de resolução, orienta a instituição 

a sanar o problema; como adequação de espaço para atender a acessibilidade, cumprir o que 

estabelece a legislação educacional vigente.  

C13= As visitas acontecem somente nas escolas particulares. Reconhece-se a importância e o 

interesse das escolas em receber o aval de apta para exercer sua função. Problemas 

identificados estão sendo corrigidos. 

C14= Não acompanhei outros processos. Neste caso, quando encontrado algum problema, é 

encaminhado um parecer solicitando providencias. 
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C15= Não. 

 

14. Como avalia atuação do CME, frente aos problemas dos gestores escolares? 

C1= Alguns raros problemas de gestão, geralmente são repassado s aos CME pela secretaria 

de educação, sendo que o conselho emite parecer por escrito de como deve ser solucionado. 

C2= A atuação do conselho é firme: constatado o problema, a notificação e as orientações são 

dadas, é estipulado um prazo para cumprimento. Após, o conselho retorna para fiscalizar se 

houve acerto. 

C3= Não tenho conhecimento de interferência do Conselho em questões administrativas neste 

sentido. 

C4= Os problemas que os gestores enfrentam são da coletividade educacional. Portanto 

devem enfrentar 

C5= Normal sanando dúvidas. 

C6=Não temos tido. 

C7=Esta não é matéria de análise do CME. 

C8=è um órgão que inspira respeito e confiança. 

C9= Como parceiros esclarecedores. 

C10=O CME sempre atuou de forma colaborativa, apoiando e incentivando as iniciativas Da 

UEs, e da secretaria da educação. 

C11= Não presenciei nenhum problema de gestor explanado no conselho. 

C12= A secretaria de educação do Município de Lages, não encaminha nenhum problema 

envolvendo gestores. 

C13= Ainda em processo de conquista desta categoria profissional. 

C14= Sempre que solicitado auxilio, o mesmo é prestado. 

C15= Atua orientando nas questões diárias da escola.  

 

15. Há apoio financeiro aos conselheiros? Como vale transporte? Cedência de alguém para 

desempenho de funções no CME? Jetom ou pró labore? Diárias? Ajuda de custo? Ou alguma 

outra forma de ajuda pela participação nas reuniões? 

C1= Não há nenhum apoio financeiro, apenas os representantes de cada segmento são 

dispensados para as reuniões em horário de trabalho.  

C2= Eu nunca recebi nada. 

C3= não existe nenhuma compensação financeira. O trabalho é voluntário. A secretaria dá o 

suporte necessário para o funcionamento do CME como de outros conselhos.  
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C4= Ainda não! 

C5=Não. 

C6= Não há ajuda de custo aos conselheiros. 

C7= Não. 

C8= Não há qualquer tipo de auxilio. 

C9=Não, mas cedência para os encontros mensais e visitas. 

C10= Somente cedência da secretária executiva do conselho, e apoio de infraestrutura e de 

material para os trabalhos do conselho municipal. 

C11= Há dois profissionais como secretárias cedidas para o CME e cortesias na inscrição do 

congresso da região serrana. 

C12= O trabalho dos conselheiros é voluntário, não existindo assim nenhuma forma de ajuda 

financeira. A SEML oferece infraestrutura para que os conselheiros possam realizar seu 

trabalho com qualidade. Temos dois profissionais que atuma na secretaria executiva, dando 

suporte ao trabalho realizado pelos conselheiros. 

C13=A participação do conselho se apresenta como de contribuição e Responsabilidade 

Social sem remuneração. 

C14=Nenhum apoio financeiro para participação do CME. É um trabalho voluntário.  

C15=Não, nenhuma. 

 

16. O CME tem sido convidado a participar das discussões de implementação das políticas 

publicas educacionais pela Secretaria Municipal de Educação? De que forma? 

C1=Desde que participo o CME sempre foi chamado a participar das discussões sobre todos 

os temas e eventos educacionais. 

C2=Sim. No debate, reuniões e outras. 

C3=Sim, através de discussões, pareceres e resoluções. 

C4=Geralmente integram outras comissões e fazem parte de estudos educacionais. 

C5=Sim. Identificando problemas X desafios. 

C6=Sim. Sempre é exposto ao conselho os projetos do SME e também é solicitado o parecer 

do CME. 

C7=Sim, quando da definição da legislação para operacionaliza-la. 

C8=Sim, através de discussões, sugestões... 

C9=Sim, seminários e cursos. 

C10= Sempre que a Secretaria da Educação apresenta um projeto, o CME participa de sua 

reorganização, sugerindo alterações. De forma representativa o CME, participou da 



207 

 

elaboração e avaliação do Plano Municipal de Educação, avaliação dos projetos pedagógicos 

de implantação de novo Centro de Educação Infantil. 

C11=Sim, através de analises de resoluções, de pareceres, de tudo que se é implantado ou 

extinto da educação. 

C12=Sim, através da análise de pareceres, de resoluções e no processo de elaborações. 

C13=Sempre há comunicação entre as partes. 

C14=Sim. Os estudos dos setores responsáveis são trazidos para reunião do CME, para 

apreciação e sugestão dos conselheiros. 

C15=Sim, aprovando ou não os projetos propostos. 

 

17. É possível os conselhos de educação contribuírem nas definições de diretrizes que  

orientem o sistema de ensino associado a qualidade do ensino escolar? Como? 

C1=Acredito que os Conselhos de Educação, por representar vários segmentos da sociedade, 

podem contribuir na definição das diretrizes norteadoras do sistema de ensino com vistas à 

qualidade de ensino. 

C2= como se está fazendo: debatendo, conversando, sugerindo, apoiando, cumprindo bem seu 

papel e fazendo passar suas ideias e orientações. 

C3= Sim, de Curso formação para Conselheiros através da UFSC. Uma excelente 

aprendizagem. 

C4= Sim existe um instrumento avaliativo das unidades de educação infantil do município, 

por exemplo. 

C5= Sim, conforme resposta anterior. 

C6=Sim primeiramente, propondo ações consonantes com as diretrizes curriculares nacionais, 

segundo fazendo um levantamento da realidade escolar local com o objetivo de propor uma 

forma de atuação mais eficaz, uma vez que o CME tem como algumas de suas finalidades 

fortalecer e estimular iniciativas na área educacional.  

C7=Sim, fazendo cumprir o que preconiza a legislação maior e na interpretação da legislação 

para a educação básica.  

C8=Sim, através de preposições de medidas, projetos, acompanhamento. 

C9=Sim propriamente. 

C10=Participando efetivamente nos grupos de estudo e elaboração do currículo para o sistema 

Municipal de Educação. 

C11= É de fundamental importância o funcionamento real do CME, como foi citado acima. 
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C12= Acredito que será redundante diante do que já foi pontuado nas respostas anteriores, 

mas se for necessário deixamos aqui nosso destaque: O CME pode e deve continuar 

contribuindo no processo de elaboração de diretrizes balizadoras da educação do Sistema 

Municipal de Ensino. 

C13=Através de uma visão democrática. Há dificuldade de reconhecimento e mudança de 

paradigma. 

C14=Sim. Da mesma forma mencionada anteriormente. Mas, geralmente a questão já vem 

“pronta”. 

C15=Sim. Detectando problemas e apontando soluções. 

 

18. O Ministério da Educação oferece cursos de aperfeiçoamento aos conselheiros (as)? 

De que forma acontece? Você já participou de algum curso? Foi informado ou convidado a 

participar? Se participou, qual sua avaliação sobre o mesmo?  

C1= Houve alguns cursos, mas não participei por ser um número pequeno de vagas e as 

mesmas foram preenchidas pelo presidente do CME e por membros da Comissão de 

Educação. 

C2= não 

C3= sim, de curso de formação para conselheiros através da UFSC. Uma excelente 

aprendizagem. 

C4= não, ainda são poucos os que possuem curso. 

C5= sim através da UNCME. 

C6= sim houve curso para conselheiros. Fui informada mas não tive possibilidade de 

participar. 

C7= O ministério não. Mas as associações de dirigentes, sim. Já fui informada e convidada, 

mas não participei. Somente de Seminários Estadual. 

C8= Sim participei do curso de formação dos conselheiros municipais de educação a 

distância, curso de boa qualidade. 

C9= sim, ótimo possibilitando o debate e discussões. 

C10= O Ministério da Educação oferece cursos de formação continuada a distancia. Como 

conselheira participei e fui informada do mesmo, através da decisão dos demais conselheiros 

em reunião ordinária. Considero importante ampliar a participação dos demais conselheiros, 

pois o curso que participei foi excelente no sentido de ampliação do conhecimento da 

legislação e das diretrizes educacionais entre outros. Ao final do curso, os participantes 
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elaboraram projetos que foram apresentadas para os demais conselheiros e para a secretaria de 

educação, o que contribuiu com a melhoria da qualidade do ensino.  

C11= sim, mas nunca participei. 

C12= Sim, algumas vezes através da Ead e seminários realizados em parceria com a UNCME 

para fazer uma intervenção junto aos conselheiros. 

C13= sim, mas as oportunidades são promovidas pela SEESC ou CEE. Sempre foram 

considerados de excelência. 

C14= Se oferece não tenho conhecimento até o momento. 

C15= não sei, nunca fui convidada para nenhum curso. 

  

19. Quanto à representação na composição do CME, indique o número de conselheiros 

titulares:  

(  ) representantes do governo municipal 

(  ) representante do poder legislativo 

(  ) representante da sociedade civil (comunidade) 

(  ) outros setores: especifique:  

C1= NR 

C2= cinco representantes do governo municipal, cinco representantes da sociedade civil, 

outros setores: Simproel, Sinte, GERED, gestores municipais. 

C3= um representante do governo municipal, um representante da sociedade civil. 

C4= representantes: Secretaria Municipal, Estadual, Escolas, Gestor, sindicatos estadual e 

municipal. 

C5= um representante do governo municipal, três representantes da sociedade civil, quatro de 

outros setores, Simproel, Sinte, GERED, gestores municipais. 

C6= dois representantes do governo municipal, dois representantes da sociedade civil, outros: 

Assessoria de comunicação social; UNIPLAC, GERED. 

C7= um representante do governo municipal, um representante da sociedade civil. 

C8= um representante do governo municipal, um representante da sociedade civil, outros: 

oito: órgão estadual, SINTE, SIMPROEL, Gestores municipais, assessoria de comunicação, 

SME, Uniplac. 

C9= dois representantes (SMEL), outros setores: instituições particulares e estaduais. 

C10= um representante do governo municipal, sete representantes da sociedade civil, dois 

governo estadual, assessoria de comunicação social. 

C11= um representante do governo municipal, um representante da sociedade civil. 
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C12= um representante do governo municipal 

C13= NR 

C14= um representante do governo municipal, um representante da sociedade civil. 

C15= um representante do governo municipal, um representante da sociedade civil. 

 

20. Na composição do CME, indique quantos membros representa cada segmento: 

(  ) Poder Executivo ou Órgão Executivo 

(  ) Representante das escola públicas 

(  ) representante das escolas privadas 

(  ) Pais de alunos 

(  ) Alunos 

(  ) Outro (s) Quais?  

C1= Dois poder executivo, dois representantes das escolas públicas, dois representantes das 

escolas privadas, dois pais de alunos, dois alunos, deis são representantes dos sindicatos dos 

professores municipais, estaduais, conselho tutelar, gestores municipais, assessoria de 

comunicação social. 

C2= um representante do poder executivo, um representante das escolas públicas, um 

representante das escolas privadas, um representante de pais de alunos, um aluno, outros, 

Sindicatos, Universidades.  

C3=Um representante do poder executivo, seis representantes das escolas públicas, quatro 

representantes das escolas privadas, dois representantes de pais de alunos, dois alunos, dois 

Uniplac. 

C4=Assessoria de imprensa e comunicação. 

C5= dois representantes do poder executivo, quatro representantes das escolas públicas, dois 

representantes das escolas privadas, dois pais de alunos, dois alunos, seis sindicatos, Uniplac. 

C6= dois representantes do poder executivo, dois representantes das escolas públicas, dois 

representantes das escolas privadas, dois representantes de pais de alunos, dois alunos, quatro 

representantes dos sindicatos. 

C7= um representante do poder executivo, seis representantes das escolas públicas, quatro 

representantes das escolas privadas, dois representantes de pais de alunos, dois representantes 

de alunos, conselho tutelar, Uniplac. 

C8= um poder executivo, um representante das escolas públicas, um representante das escolas 

privadas, um representante de pais de alunos, um representante de alunos, cinco 
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representantes: universidades, órgãos estadual, assessoria de comunicação, gestores 

municipais, Simproel. 

C9= Quatro representantes das escolas públicas, dois representantes das escolas privadas, dois 

alunos, UNIPLAC, GERED, SMEL. 

C10= dois poder executivo, dois representantes de escolas públicas, um representante das 

escolas privadas, um pai de aluno, um aluno, dois representantes dos sindicatos Estadual e 

Municipal, um representante de assessoria de comunicação do município. 

C11= um representante poder executivo, seis representantes das escolas públicas, quatro 

representantes das escolas privadas, dois pais de alunos, dois alunos, Conselho Tutelar, 

Uniplac. 

C12= um representante do poder executivo, seis representantes das escolas públicas, quatro 

representantes das escolas privadas, dois pais de alunos, dois alunos, Conselho Tutelar, 

UNIPLAC. 

C13=NR. 

C14= Um representante do poder executivo, seis representantes das escolas públicas, quatro 

representantes das escolas privadas, dois representantes de pais de alunos, dois alunos, 

Conselho Tutelar, UNIPLAC. 

C15= Um representante do poder executivo, seis representantes das escolas públicas, quatro 

representantes das escolas privadas, dois representantes de pais de alunos, dois alunos, 

Conselho Tutelar, UNIPLAC. 
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ANEXO I 

UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE 

CEP – COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES 

HUMANOS 

 

 

- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você está sendo convidado a participar em uma pesquisa. O documento abaixo contém todas 

as informações necessárias sobre a pesquisa que está sendo realizada. Sua colaboração neste 

estudo é muito importante, mas a decisão em participar deve ser sua. Para tanto, leia 

atentamente as informações abaixo e não se apresse em decidir. Se você não concordar em 

participar ou quiser desistir em qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. 

Se você concordar em participar basta preencher os seus dados e assinar a declaração 

concordando com a pesquisa. Se você tiver alguma dúvida pode esclarecê-la com o 

responsável pela pesquisa. Obrigada pela atenção, compreensão e apoio. 

Eu, ____________________________________ residente e domiciliado _____________ 

___________________________________________________________________________, 

portador da Carteira de Identidade, RG ____________________ nascido (a) em 

____/____/________, concordo de livre e espontânea vontade em participar como voluntário 

da pesquisa Conselho Municipal de educação & Ensino Escolar: Limites, Perspectivas e 

Possibilidades. Declaro que obtive todas as informações necessárias, bem como todos os 

eventuais esclarecimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas. Estou ciente que: 

1. O estudo se refere à contribuição do Conselho Municipal de Educação (CME) e o 

Ensino Escolar, nas escolas municipais de Lages. 

2. A pesquisa é importante de ser realizada, porque pretende provocar uma reflexão das 

ações do CME, na possibilidade da melhoria da qualidade do ensino escolar nas Escolas 

Municipais de Lages, SC. 

3. Participarão da pesquisa todos os conselheiros do CME e gestores das unidades 

Escolares com mais de quatrocentos alunos. 

4. Para conseguir os resultados desejados, a pesquisa será realizada com preenchimento 

do questionário (coleta de dados), também será feita pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental e posteriormente a análise dos dados. 
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5. A pesquisa é importante de ser realizada, pois deve trazer como benefícios propostas 

no sentido de aproximar o CME no chão da escola, e analisar sua contribuição no ensino 

escolar de qualidade. 

6.  Se, no transcorrer da pesquisa, eu tiver alguma dúvida ou por qualquer motivo 

necessitar posso procurar por, Mara de Fátima Marcelino, responsável pela pesquisa no 

telefone 3225-3042/9116-8016, ou na Rua: Josefina Amorim, 331 Bairro: Sagrado Coração 

de Jesus. CEP: 88508-130. 

7. Tenho a liberdade de não participar ou interromper a colaboração neste estudo no 

momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. A desistência não causará 

nenhum prejuízo a minha saúde ou bem estar físico 

8. As informações obtidas neste estudo serão mantidas em sigilo e; em caso de 

divulgação em publicações científicas, os meus dados pessoais não serão mencionados. 

9. Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos resultados ao final 

desta pesquisa, dissertação de Mara de Fátima Marcelino, na biblioteca da Uniplac. 

 

DECLARO, igualmente, que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 

entendido o que me foi explicado, consinto voluntariamente em participar (ou que meu 

dependente legal participe) desta pesquisa e assino o presente documento em duas vias de 

igual teor e forma, ficando uma em minha posse.  

Lages, _____ de _________________ de 2011. 

 

                                                   _____________________________________________ 

(nome e assinatura do sujeito da pesquisa e/ou responsável legal) 

 

Responsável pelo projeto: Mara de Fátima Marcelino 

Endereço para contato: Rua: Josefina Amorim, 331. 

Telefone para contato: 3225-3042/ 9116-8016 

E-mail: maramarcelino2010@hotmail.com  

 – UNIPLAC: Av. Castelo Branco, 170 – PROPEG – Telefone para contato: (49) 3251-1078. 
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ANEXO II 

 

LEI Nº 1829  

 

 

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  

 

 

Paulo César da Costa, Prefeito do Município de Lages, comunica a todos os habitantes deste 

Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Educação do Município de Lages, ao qual 

compete:  

 

I - Elaborar o seu regimento, a ser aprovado, por decreto, pelo Chefe do Poder Executivo;  

 

II - Colaborar com a Secretaria Municipal da Educação, na organização e direção do ensino;  

 

III - Analisar Lei, Decretos e Regulamentos relacionados com o ensino, com vistas a sua 

eficiente aplicação;  

 

IV - Sugerir as medidas que julgar necessárias a melhor solução dos problemas educacionais 

do Município;  

 

V - Opinar nos casos em que divirjam os pareceres dos Órgãos Técnicos ou Administrativos 

da Secretaria da Educação ou naqueles em que o Secretário julgue aconselhável mais amplo 

debate;  

 

VI - Integrar comissões designadas pelo Chefe do Poder Executivo para estudo dos problemas 

educacionais de qualquer gênero e grau;  

 

VII - Fiscalizar que a aplicação de recursos, obedeça ao limite na Constituição Federal e Lei 

Orgânica do Município;  

 

VIII - Assessorar o Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária, na área da 

Educação;  

 

IX - Estabelecer critérios para a concessão de bolsas de estudo e auxílios a estudantes 

carentes;  

 

X - Apreciar o Plano Municipal de Educação;  

 

XI - Emitir parecer sobre convênios ou contratos de cunho educacional a serem celebrados 

pelo Poder Executivo;  

 

XII - Exercer as atribuições que lhe forem delegadas pelo Conselho Estadual de Educação.  

 

Art. 2º - O Conselho Municipal de Educação vinculado a Secretaria da Educação, será 

constituído por 06 (seis) membros titulares e 03 (três) suplentes.  
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§ 1º - Os Conselheiros escolhidos entre pessoa de reconhecida capacidade e experiência em 

assuntos educacionais, serão indicados posteriormente pelo Poder Executivo e por eleição 

direta entre os professores da Rede Municipal de Ensino e nomeados por Decreto, e 

respectivos suplentes nomeados por Decretos.  

 

§ 2º - O mandato dos conselheiros será de 01 (um) anos, podendo ser reconduzido apenas uma 

vez.  

 

§ 3º - Na ocorrência de vaga, será convocada suplente que completará o mandato.  

 

Art. 2º - O Conselho Municipal de Educação vinculado à Secretaria da Educação do 

Município será constituído por 10 (dez) membros titulares e respectivos suplentes.  

 

§ 1º - Os Conselheiros escolhidos entre pessoas de reconhecida capacidade e experiência em 

assuntos educacionais, serão indicados pelas entidades que representam nominadas, e por 

eleição direta entre professores do Sistema Municipal de Educação e nomeados por Decreto.  

 

I - Um representante da Secretaria da Educação do Município;  

 

II - Um representante do Órgão Estadual de Educação;  

 

III - Um representante dos Diretores/Gestores de Unidades de Ensino Municipais;  

 

IV - Um representante da UNIPLAC - Universidade do Planalto Catarinense;  

 

V - Um representante das Escolas Particulares;  

 

VI - Um representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina - 

SINTE;  

 

VII - Um representante de Conselhos de Pais e Professores do Município;  

 

VIII - Um representante do SIMPROEL;  

 

IX - Um representante os alunos do Sistema Municipal de Educação (maior de 18 anos);  

 

X - Um representante do Órgão de Comunicação do Município;  

 

§ 2º - Será de 03 (três) anos o mandato dos membros do Conselho, sendo que 1/3 será 

substituído no segundo ano, podendo haver recondução e substituição a qualquer tempo e a 

critério dos órgãos e entidades representados, mediante comunicação de seu presidente, 

diretor ou equivalente. (Redação dada pela Lei nº 3.564/2009)  

 

Art. 3º - O Presidente do Conselho Municipal de Educação solicitará ao Chefe do Poder 

Executivo, funcionários para exercerem os cargos de Secretário do Conselho e de Assessoria 

Técnica Permanente.  

 

Art. 4º - O Conselho Municipal de Educação terá as seguintes comissões:  

 

http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/forpgs/showingimg.pl?&number=3564&year=2009&typ=o&city=Lages&state=SC&est=&prefeitura=1
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I - Ensino de 1º Grau;  

II - Ensino de 2º Grau;  

III - Legislação e Normas; e  

IV - Planejamento.  

 

Art. 4º - O Conselho Municipal de Educação terá as seguintes comissões:  

 

I - Ensino Fundamental;  

 

II - Ensino Infantil;  

 

III - Legislação e Normas. (Redação dada pela Lei nº 3.564/2009)  

 

Art. 5º - Caberá a Prefeitura do Município, proporcionar a infraestrutura necessária ao 

funcionamento do Conselho Municipal de Educação.  

 

Art. 6º - O detalhamento da organização e funcionamento do Conselho Municipal de 

Educação constará do regimento próprio.  

 

Art. 7º - A função de Conselheiro será exercida sem ônus para os cofres públicos, sendo 

considerada como relevante serviço prestado ao Município.  

 

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

 

Lages, 28 de dezembro de 1992.  

 

PAULO CESAR DA COSTA  

Prefeito Municipal  
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ANEXOIII 

 

DECRETO Nº 9262  

de 30 de setembro de 2008. 
 

HOMOLOGA O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO. 

 

Arnaldo Moraes, Presidente da Câmara de Vereadores no exercício do cargo de 

Prefeito do Município de Lages, no uso de suas atribuições legais,  

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Fica homologado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação, na 

forma do anexo a este Decreto. 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Art. 3º - Fica revogado o Decreto nº 5689 de 14 de janeiro de 2000. 

 

Lages, 30 de setembro de 2008. 

 

 

             Arnaldo Moraes 

Presidente da Câmara de Vereadores em 

exercício no cargo de Prefeito do Município 
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ANEXO IV 

 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

LAGES 

CAPÍTULO I  

DO CONSELHO  

Artigo 1º - O Conselho Municipal de Educação (CME), órgão normativo, deliberativo, 

consultivo e de fiscalização do Sistema de Ensino do Município de Lages, criado pela Lei 

Municipal n.º 1.829, 28 de dezembro de 1992, alterado pelas Leis nº 2.087, de 14 de setembro 

de 1995 e Lei Complementar nº 107, de 23 de dezembro de 1998, reger-se-á pelas disposições 

contidas neste Regimento, observadas as normas e disposições da legislação pertinente. 

Artigo 2º - O Conselho destina-se a normatizar, regulamentar, estimular e fortalecer as 

iniciativas dos setores organizados da sociedade de Lages, no processo de tomada de decisões 

na área educacional, de competência das instituições e órgãos que integram o Sistema 

Municipal de Educação. 

Artigo 3º - Além das competências que lhe são conferidas pelo artigo 2º da referida Lei e das 

demais atribuições que decorram da natureza de suas atividades, cabe ao Conselho:  

I – elaborar o calendário de suas sessões;  

II - autorizar e supervisionar o funcionamento dos estabelecimentos municipais de educação 

infantil e de ensino fundamental – regular, supletivo e especial, bem como os 

estabelecimentos particulares de educação infantil; 

III – em relação aos estabelecimentos mencionados no inciso anterior:  

a) examinar e acompanhar o cumprimento da legislação aplicável à educação e ao ensino;  

b) convalidar estudos de alunos em decorrência de irregularidades em estabelecimentos de 

ensino;  

c) regularizar a vida escolar de alunos em decorrência de irregularidades e lacunas 

curriculares;  

d) reconhecer a equivalência de estudos realizados no exterior;  

e) decidir sobre recursos impetrados referentes a resultados de avaliação do rendimento 

escolar;  

f) autorizar projetos pedagógicos e extracurriculares;  

IV- acompanhar o censo escolar para conhecer a população em idade escolar, propondo 

alternativas para o seu atendimento;  
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 V – conhecer e fiscalizar a aplicação de recursos destinados à Educação Municipal; 

VI – propor alternativas para integração das redes de ensino municipal, estadual e particular, 

no âmbito do município; 

VII – Estudar e sugerir medidas que visem a expansão qualitativa e quantitativa do Sistema 

Municipal de Educação; 

VIII – aprovar o plano de serviços da Secretaria Geral do Conselho, suas alterações e os 

respectivos regulamentos, bem como a consecução de serviços técnicos a serem executados 

por pessoas físicas ou jurídicas, mediante contrato especial, com ou sem vinculação 

empregatícia.  

IX – conceder e prorrogar licenças de Conselheiros até 2 (dois) meses, por motivos de saúde 

ou relevantes e licenças-maternidade e pronunciar-se sobre pedidos de licença por prazos 

superiores. 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

Artigo 4º - São membros do Conselho Municipal de Educação nomeados pelo Prefeito 

Municipal os representantes das entidades a seguir nominadas: 

I – Um representante da Secretaria Municipal de Educação; 

II – Um representante do Órgão Estadual de Educação; 

IIII – Um representante da Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC; 

IV – Um representante das escolas particulares; 

V – Um representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Santa 

Catarina – SINTE; 

VI – Um representante do SIMPROEL; 

VII – Um representante dos alunos do Sistema Municipal (maior de 18 anos)  

VIII – Um representante dos Gestores Municipais; 

IX – Um representante dos CPPs.; 

X - Um representante da Assessoria de Comunicação do Município. 

             § 1º - Será de 06 (seis) anos o mandato dos membros do Conselho Municipal de 

Educação, sendo que 1/3 será substituído no quarto ano e 2/3, no sexto ano, podendo haver 

uma recondução e substituição a qualquer tempo e a critério dos órgãos e entidades 

representadas, mediante comunicação de seu presidente, diretor ou equivalente. 

             § 2º - Todos os membros do Conselho Municipal de Educação serão residentes em 

Lages. 
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             § 3º - Os suplentes serão indicados pelas entidades representadas neste Conselho, 

nominadas no artigo 4º. 

              § 4º - Em caso de impedimento do Conselheiro Titular, este deverá encaminhar o 

suplente. 

              § 5º - Em caso de vaga, o Conselheiro Suplente será nomeado para completar o 

mandato do substituído.   

CAPÍTULO III  

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CONSELHO  

              Artigo 5º - Constituem órgãos do Conselho:  

              I – o Conselho Pleno;  

              II – a Presidência;  

              III – a Secretaria Geral;  

              IV – as Comissões.  

SECÇÃO I 

DO CONSELHO PLENO 

              Artigo 6º - O Conselho Pleno é o órgão deliberativo do Conselho Municipal de 

Educação e reunir-se-á ordinariamente e extraordinariamente, em sessões públicas, 

convocadas pelo presidente, em data, horário e local previamente fixado, deliberando com a 

maioria absoluta de seus membros sobre as atribuições que lhe são conferidas no artigo 3º. 

Parágrafo Único - Os Suplentes de Conselheiros deverão participar dos trabalhos das 

Comissões e Conselho Pleno, com direito a voz.  

             Artigo 7º - O Conselho Pleno terá as seguintes atribuições:  

I - analisar anualmente o relatório das atividades do Conselho:  

II - analisar e decidir sobre:  

a) pedidos de justificação de ausências dos Conselheiros;  

b) licenças-maternidade;  

c) demais casos de afastamentos até o limite de dois meses.  

III - analisar e decidir sobre a necessidade de se convidar elementos de reconhecido saber e 

experiência ou Conselheiros Honorários para integrar Comissões Especiais ou para assessorar 

os trabalhos das Comissões;  

IV - apreciar e decidir sobre matérias que lhe forem submetidas pelas Comissões ou pela 

Presidência.  

§ 1º - O Conselho Pleno poderá deliberar sobre matéria abrangida nas atribuições gerais do 

órgão, independentemente de terem sido encaminhadas pelas Comissões que o compõem.  
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§ 2º - As decisões do Conselho Pleno serão tomadas por maioria simples dos Conselheiros 

Titulares.  

SECÇÃO II 

DA PRESIDÊNCIA 

            Artigo 8º - Cabe à Presidência, exercida pelo Presidente e, em seus impedimentos pelo 

Vice-Presidente, superintender todas as atividades do Conselho.  

             Artigo 9º - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho serão eleitos por seus pares, 

por maioria simples de votos, em escrutínio secreto e/ou aclamação. 

             § 1º - Na reunião destinada à eleição do Presidente serão reservados 10 (dez) minutos 

para a apresentação das chapas, passando-se, a seguir, à votação secreta individual, com a 

imediata apuração de votos, elegendo-se como Presidente e como Vice-Presidente a chapa 

que tiver a maioria simples dos votos dos Conselheiros presentes. 

O processo eleitoral será conduzido pelo secretário e por um membro indicado pela plenária. 

              Artigo 10º - Compete ao Presidente, além de outras atribuições conferidas por Lei:  

    I – representar o Conselho;  

    II – cumprir e fazer cumprir o Regimento;  

   III – convocar e presidir as sessões plenárias;  

   IV – exercer, no Conselho Pleno, o direito de voto, inclusive o de qualidade, nos casos de 

empate;  

   V – convocar sessões extraordinárias;  

   VI – dar posse aos Conselheiros;  

   VII – constituir Comissões;  

   VIII – requerer informações e solicitar a colaboração de órgãos da administração estadual 

ou municipal, inclusive universidades e outras instituições educacionais;  

    IX – publicar anualmente o relatório das atividades do Conselho, previamente apreciado 

pelos Conselheiros;  

     X – expedir ordens internas de serviços necessários ao funcionamento do Conselho;  

     XI – distribuir os expedientes às Comissões;  

     XII – fazer publicar na forma adequada as Deliberações do Conselho;  

      XIII – pronunciar-se, ouvido o Conselho Pleno, sobre pedidos de justificação de ausência 

dos Conselheiros, bem como solicitar ao Prefeito a substituição daqueles que ultrapassarem os 

limites de falta;  

      XIV – praticar os atos determinados pela legislação vigente;  
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      XV - encaminhar ao Secretário Municipal de Educação as Deliberações do Conselho para 

homologação;  

      XII – comunicar ao Prefeito as deliberações do Conselho, bem como encaminhar-lhe 

aquelas que dependem de sua sanção ou de suas providências.  

       Artigo 11 - O Presidente será substituído, em suas faltas ou impedimentos, pelo Vice-

Presidente e, nos impedimentos deste, pelo Conselheiro mais idoso presente à sessão.  

SECÇÃO III 

DA SECRETARIA GERAL 

      Artigo 12 - A Secretaria Geral é o órgão diretamente subordinado à Presidência.  

       Artigo 13 - À Secretaria Geral compete organizar, coordenar, executar e controlar as 

atividades administrativas do Conselho.  

       § 1º - A Secretaria Geral compõe-se de um Secretário e dois auxiliares administrativos, 

designados especificamente para tal fim.  

       § 2º - O 1º Secretário será de livre escolha do Presidente, dentre os membros do 

Conselho. 

                  Artigo 14 – Compete ao Secretário: 

                  I - Superintender todo o serviço da Secretaria do Conselho; 

                  II- Expedir as convocações para as reuniões do Conselho e secretariá-las; 

         III- Coordenar a organização e atualização das correspondências, arquivos, documentos 

e cadastro das entidades representadas no Conselho; 

              IV- Organizar pauta das reuniões; 

         V- Elaborar relatório das atividades do Conselho, anualmente, sempre que solicitado 

pela Presidência; 

VI- Desincumbir-se das demais atribuições inerentes à função. 

 

SECÇÃO IV 

DAS COMISSÕES 

         Artigo 15 – Para a elaboração de atos a serem a serem submetidos ao Plenário, o 

Conselho Municipal de Educação disporá das seguintes Comissões Permanentes: 

         I -  Comissão de Educação Infantil;  

         II - Comissão de Ensino Fundamental;  

                   III – Comissão de Legislação e Normas.  
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        Artigo 16 – As Comissões serão constituídas cada uma, no mínimo, por 3 (três) 

Conselheiros, indicados pelos pares, sendo escolhido entre os mesmos o Presidente da 

referida comissão.  

        Parágrafo Único – Um Conselheiro só poderá ocupar duas comissões, após todos os 

demais conselheiros já terem ocupado cargo em uma delas.  

        Artigo 17 – Por deliberação do Conselho, o Presidente poderá convidar elementos de 

reconhecido saber e experiência para integrar Comissões Especiais, ou para assessorar em 

seus trabalhos o Conselho ou as Comissões, quando o assunto assim o exigir.  

         Artigo 18 – Cabe às Comissões, em relação aos respectivos níveis de ensino ou à 

natureza da matéria:  

         I – apreciar os processos que lhes forem distribuídos e sobre eles manifestar-se, 

emitindo parecer, que será objeto de Deliberação do Conselho Pleno;  

         II – responder as consultas encaminhadas pelo Presidente do Conselho;  

         III – tomar iniciativa de medidas e sugestões a serem propostas ao Conselho Pleno;  

         IV – elaborar projetos de normas, a serem aprovadas pelo Conselho Pleno, para a boa 

aplicação das leis do ensino;  

         V – organizar seus planos de trabalho e projeto relacionados com os relevantes 

problemas da educação.  

         Artigo 19 – O Conselho poderá delegar às Comissões competência para deliberar sobre 

assuntos a respeito dos quais haja consenso.  

         Parágrafo Único – A Comissão comunicará regularmente ao Conselho Pleno suas 

decisões sobre matéria delegada.  

        Artigo 20 – Para cada processo que tramitar na Comissão será designado um relator, o 

qual redigirá seu parecer, que conterá:  

        I – relatório ou exposição da matéria;  

        II – conclusão.  

        Parágrafo Único – O parecer do relator será objeto de discussão e votação na Comissão 

e, uma vez aprovado, será encaminhado ao Conselho Pleno para decisão final, salvo nos casos 

indicados no artigo 17.  

        Artigo 21 – Quando o processo envolver assunto de interesse de duas ou mais 

Comissões, estas poderão realizar sessão conjunta para sua apreciação e votação.  

        Artigo 22 – A Comissão de Legislação e Normas  tem como atribuições:  

        I – conhecer e manifestar-se sobre matéria de natureza jurídica;  
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        II – elaborar, dentro da competência específica do Conselho, estudos necessários à 

atualização do Plano Municipal de Educação;  

        III – indicar critérios para o emprego de recursos destinados à educação, provenientes do 

Estado, da União, do Município, ou de qualquer fonte, de modo a assegurar uma aplicação 

harmônica.  

CAPÍTULO IV  

DOS CONSELHEIROS  

         Artigo 23 – A atividade do Conselho Municipal de Educação é considerada de relevante 

interesse público, sendo obrigatório o comparecimento dos Conselheiros às sessões ordinárias 

e extraordinárias.  

         Artigo 24 – Será considerado extinto o mandato do Conselheiro, em caso de renúncia 

expressa ou tácita, configurando-se esta última pela ausência a 3 (três) sessões consecutivas 

ou a 5 (cinco) intercaladas, sem justa causa ou sem pedido de licença, ou pelo não 

comparecimento, mesmo justificado, à metade das sessões plenárias ou das Comissões, 

realizadas no decurso de um ano.  

          Artigo 25 – O Conselheiro Titular será substituído pelo Conselheiro Suplente, em seus 

impedimentos temporários ou em caso de extinção do mandato, até a nova nomeação.  

         Artigo 26 – Compete aos Conselheiros, além das atividades previstas em lei:  

         I – estudar e relatar as matérias que lhe forem atribuídas;  

         II – apresentar propostas julgadas úteis ao desempenho do Conselho.  

 

CAPÍTULO V 

DAS DELIBERAÇÕES  

        Artigo 27 – As manifestações do Conselho denominam-se Deliberação, Indicação ou 

Parecer.  

        § 1º - A Deliberação, redigida em formato articulado, tem caráter normativo para o 

Sistema Municipal de Ensino.  

        § 2º - A Indicação, redigida de forma discursiva, estabelece orientação sobre o assunto 

em pauta.  

        § 3º - O Parecer terá a forma indicada no artigo 18.  

        § 4º - As deliberações, indicações e pareceres serão, respectivamente, numerados, com 

renovação anual.  

        Artigo 28 – As decisões do Conselho Pleno e das Comissões serão tomadas por maioria 

simples dos Conselheiros titulares.  
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CAPÍTULO VI 

DAS SESSÕES 

        Artigo 29 – O Conselho realizará, mensalmente, sessões ordinárias do Conselho Pleno, 

independente de convocação, às primeiras terças-feiras de cada mês, e sessões extraordinárias, 

quando convocadas pelo Presidente, por iniciativa própria, ou por solicitação do Prefeito ou 

de, pelo menos, 1/3 (um terço) dos Conselheiros.  

        § 1º -  Em caso de feriado ou ponto facultativo, a sessão realizar-se-á na terça-feira da 

semana seguinte. 

        § 2º - A convocação para as sessões extraordinárias será levada ao conhecimento dos 

Conselheiros com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e nelas só serão 

discutidos e votados os assuntos que determinaram sua convocação.  

        § 3º - Segundo o fim a que se destinem, as sessões ordinárias ou extraordinárias poderão 

assumir o caráter de especiais ou solenes, públicas ou secretas, podendo tornarem-se sessões 

públicas em secretas por decisão do plenário.  

        § 4º - A sessão ordinária ou extraordinária, de caráter secreto, terá sua ata, após lavrada 

por um Conselheiro designado secretário ad hoc e aprovada na mesma sessão, arquivada em 

envelope lacrado, datado e rubricado pelos Conselheiros presentes.  

       Artigo 30 – As sessões serão instaladas com a presença de, no mínimo, 50% (cinquenta 

por cento) mais um dos Conselheiros em exercício, exceto as solenes, que independem de 

quórum.  

                 Artigo 31 – As sessões ordinárias e as extraordinárias terão duração de, no 

máximo, 03 (três) horas.  

                 § 1º - A sessão poderá ser prorrogada, por decisão do Plenário.  

                 § 2º - A sessão poderá ser suspensa por prazo certo, ou encerrada antes da hora 

regimental, no caso de se esgotar a pauta dos trabalhos, faltar o número legal ou ocorrer algo 

que, a juízo do Presidente, assim o exija.  

                Artigo 32 – As sessões serão presididas pelo Presidente do Conselho, que dirigirá os 

trabalhos, concederá a palavra aos Conselheiros, intervirá nos debates, sempre que 

conveniente, velará pela ordem no recinto e resolverá as questões de ordem, podendo delegar 

a decisão ao Plenário.  

                Parágrafo Único – Para discutir qualquer proposição, o Presidente passará a direção 

dos trabalhos a seu substituto legal e não reassumirá até a deliberação final sobre a matéria 

que se propôs discutir.  
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                Artigo 33 – À hora regimental, verificada a presença dos Conselheiros em número 

legal, o Presidente declarará aberta a sessão.  

                Parágrafo Único – Caso não haja número legal, o Presidente aguardará 30 (trinta) 

minutos e, se persistir a falta de quórum, determinará a anotação dos nomes dos Conselheiros 

presentes e encerrará os trabalhos.  

                Artigo 34 – Durante as sessões, só poderão falar os Conselheiros e as pessoas 

convidadas a tomar parte da sessão, devendo o Presidente advertir ou solicitar a retirada de 

qualquer circunstante que a perturbe.  

                Artigo 35 – Ao fazer uso da palavra, o Conselheiro não poderá desviar-se do 

assunto em debate, falar sobre matéria vencida, ignorar as advertências do Presidente ou 

ultrapassar o prazo regimental a que tem direito.  

                Artigo 36 – É facultado ao Conselheiro com a palavra conceder ou não apartes que 

lhe forem solicitados.  

               § 1º - O aparte, quando permitido pelo orador, deverá ser breve e conciso.  

               § 2º - Não serão permitidos apartes negados pelo orador, nem discussões paralelas.  

               Artigo 37 – Em caso de dúvida sobre a interpretação do Regimento, poderá o 

Conselheiro levantar questão de ordem, no prazo de 3 (três) minutos, vedados os apartes.  

               § 1º - Levantada a questão de ordem, ficará a matéria em suspenso, para prosseguir, 

a partir da fase em que estiver após a decisão da questão de ordem.  

               § 2º - Na impossibilidade de se resolver, de imediato, a questão de ordem levantada, 

poderá o Presidente adiar sua decisão para a sessão seguinte.  

               Artigo 38 - As sessões ordinárias e extraordinárias compreenderão duas partes:  

               I – Expediente;  

               II – Ordem do Dia.  

                Parágrafo Único – As sessões especiais ou solenes obedecerão à ordem dos 

trabalhos que for estabelecida pelo Presidente.  

               Artigo 39 – O expediente terá a duração máxima de trinta minutos, prorrogável a 

juízo do Presidente e obedecerá a seguinte ordem:  

     a) discussão e votação da ata da sessão anterior;  

 b) comunicações do Presidente e dos Conselheiros.  

               § 1º - A cópia da ata da sessão anterior poderá ser distribuída aos Conselheiros com 

a devida antecedência.  

     § 2º - Qualquer proposta de alteração ou retificação da Ata deverá ser encaminhada por 

escrito ao Presidente, antes de sua aprovação, para figurar na Ata subsequente.  
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      § 3º - Após aprovada, a ata será assinada pelo Presidente e pelos Conselheiros presentes à 

sessão.  

      Artigo 40 – O Presidente distribuirá cópia dos documentos do expediente considerados 

relevantes ou deles dará vista, a requerimento do Conselheiro.  

       Artigo 41 – Durante o Expediente, o Conselheiro poderá falar sobre cada assunto pelo 

prazo de 3 (três) minutos, prorrogáveis a juízo do Presidente.  

       Artigo 42 – A Ordem do Dia, organizada pelo Presidente, ouvidos os Presidentes das 

Comissões, conterá matéria que exija deliberação ou apreciação do Plenário e deverá ser 

distribuída aos Conselheiros com a devida antecedência.  

       Parágrafo Único – Os Presidentes das Comissões deverão entregar a matéria do dia com 

antecedência de, no mínimo, 15 dias antes da reunião.         

                  Artigo 43 – A Ordem do Dia poderá ser suspensa ou alterada nos casos de:  

a) posse de Conselheiro;  

 b) inversão preferencial;  

 c) inclusão de matéria relevante;  

 d) adiamento;  

 e) retirada.  

          Artigo 44 – O Conselheiro que desejar vista de matéria em discussão deverá requerer 

seu adiamento ou inversão da pauta, por escrito ou verbalmente ao Presidente, que ouvirá o 

Conselho Pleno para decisão.  

          Artigo 45 – Terminado o prazo destinado ao Expediente ou esgotada a sua matéria, o 

Presidente, verificada a existência de quorum, dará início à discussão e votação da Ordem do 

Dia.  

          Artigo 46 – Em cada item da pauta, o Presidente anunciará a matéria e, em seguida, 

submetê-la-á a discussão e votação.  

          § 1º - Para a votação será exigida a presença de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) 

mais um dos Conselheiros em exercício, na sessão.  

          § 2º - O Conselheiro deverá declarar-se impedido de participar da discussão e votação 

de assuntos de interesse particular ou de parentes e consanguíneos até o 3º (terceiro) grau e de 

votação de matéria de interesse de pessoas e/ou instituições das quais seja representante civil, 

procurador ou membro do Colegiado de fundações ou autarquias municipais, bem como 

poderá fazê-lo por motivo de foro íntimo, dispensada em tal hipótese, qualquer justificativa.  

           § 3º - O Conselheiro declarado impedido terá sua presença computada para efeito de 

quórum.  
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           Artigo 47 – Serão concedidos os seguintes prazos, prorrogáveis a juízo do Presidente, 

para debates:  

 a) 15 (quinze) minutos ao autor e relator;  

 b) 5 (cinco) minutos a cada um dos demais Conselheiros;  

 c) 1 (um) minuto para aparte.  

          Artigo 48 – É facultada a apresentação de emendas durante a discussão.  

          Parágrafo Único – A emenda será escrita e deverá referir-se especificamente ao assunto 

em discussão.  

          Artigo 49 – Não havendo mais oradores, o Presidente encerrará a discussão da matéria e 

anunciará a votação.  

          Artigo 50 – Salvo nos casos previstos no Regimento, as deliberações serão tomadas por 

maioria simples de votos, presente a maioria absoluta dos Conselheiros em exercício.  

           Artigo 51 – Os Conselheiros presentes à sessão não poderão escusar-se de votar, 

ressalvado o disposto no § 2º do artigo 46.  

            Artigo 52 – Os processos de votação serão:  

            I - simbólico;  

            II - nominal;  

            III - por escrutínio secreto.  

            Artigo 53 – A votação por escrutínio secreto será adotada nos casos previstos no 

Regimento do Conselho, bem como por determinação do Presidente ou a requerimento de 

Conselheiro, aprovado pelo Plenário.  

           Artigo 54 – A declaração de voto contrário em separado deverá ser fundamentada por 

escrito, para o devido registro.  

           Artigo 55 – Na votação terá preferência o substitutivo.  

           Parágrafo Único - Se rejeitado o substitutivo, será votada a proposição original.  

          Artigo 56 – Nenhuma emenda poderá ser oferecida após anunciado o início da votação.  

           Artigo 57 – A matéria que, pelo número ou pela natureza das emendas aprovadas, não 

permitir de imediata redação final pelo redator será apreciado no mérito e sua redação final 

adiada para votação subsequente.  

           § 1º - Em caso de manifesta incoerência ou contradição entre a redação final e o 

deliberado em Plenário, será reaberta a discussão da matéria.  

           § 2º - Aplica-se o disposto neste artigo e seu § 1º às emendas aprovadas.  
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            Artigo 58 – No caso de não ser aprovado o Parecer, o Presidente designará um 

Conselheiro ou uma Comissão de Conselheiros para redigir o voto do vencedor, cuja redação 

será submetida ao Plenário.  

CAPÍTULO VII  

DISPOSIÇÕES GERAIS  

                     Artigo 59 – As decisões do Presidente ou do Plenário sobre interpretação do 

Regimento do Conselho, bem como sobre casos omissos, serão registrados em ata e anotados 

em livro próprio, passando a constituir precedentes que deverão ser observados.  

                     Artigo 60 – Este regimento será aplicado, no que couber, às sessões das 

Comissões.  

                     Artigo 61 – A alteração parcial ou total deste Regimento dependerá de proposta 

escrita e fundamentada, que será discutida em duas sessões, pelo menos, e aprovada por 2/3 

(dois terços) de todos Conselheiros titulares e suplentes.   

                     Artigo 62 – O presente Regimento, depois de aprovado pelo Senhor Prefeito 

Municipal, entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

Lages, 18 de setembro de 2008.  

ELSON ROGÉRIO BASTOS PEREIRA 

Presidente do Conselho Municipal de Educação 


