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RESUMO 

 
O texto relata a experiência da autora enquanto estagiária do Conselho Municipal de 
Educação (CME) de Angra dos Reis no período de quase um ano e traz reflexões sobre 
vivências que foram formativas e contribuíram para a expansão da compreensão do que se 
entende como um conselho de educação, como se dá seu cotidiano de atuação como órgão 
integrante do sistema municipal de educação, onde ele se encaixa e qual a sua contribuição 
para a construção de uma educação nacional de qualidade que siga os parâmetros 
estabelecidos por lei. E relatar as especificidades do CME de Angra dos Reis quanto a sua 
organização interna de trabalho e câmaras que compõe o conselho. Utilizando-se da 
observação, que acaba sempre influenciada pela subjetividade do observador, e utilizando-
se de um caderno de campo para registro, o relato de experiência apresenta relevância na 
medida em que o pesquisador está inserido no cotidiano do objeto estudado durante a 
graduação e busca discutir sobre essas experiências a partir de conceitos do campo da 
gestão, como a gestão democrática e participativa da educação que envolve a comunidade 
na gestão municipal da educação, relação e articulação entre o poder local e o poder 
central, que envolve a autonomia e especificidades dos municípios; as legislações nacionais 
que regulamentam o regime de colaboração em que se organiza o Brasil. E os sistemas de 
ensino e a estrutura de um sistema municipal de educação. Além de apresentar brevemente 
o que seja um plano municipal de educação, quais são as motivações, objetivos envolvidos 
e sua importância na construção e manutenção de uma educação de qualidade. Embora o 
texto disserte brevemente a respeito de outras experiências do cotidiano do conselho, o foco 
dado a esse presente trabalho é a atuação do Conselho Municipal de Angra dos Reis na 
construção do atual Plano Municipal de Educação do município. 

 

Palavras-chave: Gestão democrática. Conselho Municipal de Educação. Plano Municipal 
de Educação  
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ABSTRACT 

 
This text report the author's experience as intern of the Municipal Educational Board of Angra 
dos Reis for about one year and present thoughts about life experience that was formative 
and helpful to improve the knowledge about an educational board, how its daily routine as 
one city's educational system organization works, where does it fit and what it does to 
contribute for the creation of a hight quality nacional education that follows the parameters of 
the law. Also report the Municipal Educational Board of Angra dos Reis specificities about its 
internal work structure and groups that composes the board. Using the observation, that 
someway is aways influenced by the spectator subjective, and a notebook to register, the 
report of the experience shows relevance since the researcher is inside the daily routine of 
the object analyzed during the course, and has the purpose of dicuss about theses 
experiences from concepts of the management area, as the democratic and participative 
management of education that involves the community on the city's education management, 
relation and articulation between local power and central power, that involves the autonomy 
and specificities of the Cities, the nacional legislations that rules the regime of collaboration 
which is organized in Brazil. Along with the teaching systems and the structure of a City 
System of education. Besides that, briefly present what a municipal educational plan is, what 
are its incentives, objectives relateds and its value in the creation and the maintenance of a 
high quality education. Although the text  briefly talks about others experiences of the board's 
daily routine, the focus given to this reasearch is the performance of the Municipal 
Educational Board of Angra dos Reis in the creation of the current Municipal Educational 
Plan of the city. 

 

Key-words: Democratic management. Municipal Educational Board. Municipal Educational 
Plan. 
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INTRODUÇÃO 

 
O presente relato de experiência está inserido na área de gestão democrática 

da educação e tem como objetivo relatar a experiência enquanto estagiária do 

Conselho Municipal de Educação (CME) de Angra dos Reis no período de julho de 

2014 até junho de 2016. Cabe ressaltar que o estágio relatado não se trata de 

estágio obrigatório na grade do curso de Pedagogia, mas de um programa de 

estágio remunerado oferecido pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis em 

parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para alunos do ensino 

médio e ensino superior do município. De acordo com seu site o CIEE1 trata de:  

 

(...) uma associação filantrópica de direito privado, sem fins 
lucrativos, beneficente de assistência social e reconhecida de 
utilidade pública que, dentre vários programas, possibilita aos jovens 
estudantes brasileiros, uma formação integral, ingressando-os ao 
mercado de trabalho, através de treinamentos, programas de estágio 
e aprendizado. (CIEE)  

 

Durante o decorrer do estágio foi possível vivenciar diversas experiências do 

cotidiano de um CME que, apesar de serem apresentadas por professores em 

disciplinas do curso de Pedagogia, como a disciplina de Gestão Educacional que 

aborda a gestão democrática, ou a disciplina de Didática, que aborda metodologias 

de debates democráticos, as experiências trouxeram maior compreensão e visão a 

respeito dos discursos e práticas dentro deste espaço de construção e fiscalização 

de políticas educacionais, como por exemplo: eleição de novos conselheiros, visitas 

de inspeção à escolas públicas e particulares, elaboração de resoluções, discussão 

do Plano Municipal de Educação (PME) e outros. 

O tema e os conceitos centrais que são discutidos e analisados no presente 

relato de experiência foram escolhidos devido o seu destaque nas legislações que 

norteiam os princípios de ação e gestão da educação nacional. Pois já na 

Constituição Federal de 1988 em seu Art. 206 que trata dos princípios dentre os 

quais serão ministrados o ensino nacional, no parágrafo VI prevê que um desses 

                                                 

1 http://cieerj.org.br/ 
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princípios é o da “gestão democrática do ensino público, na forma de lei” (BRASIL, 

1988, p.121). 

Ainda é na Constituição Federal no Art. 214 de acordo com a EC 59/2009 que é 

prevista a elaboração de um Plano Nacional de Educação que articulará diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias para a educação nacional.  

Este plano, promulgado através da Lei 13.005 de 25 de junho de 2014 que no 

seu Art. 2 parágrafo IV prevê que uma das diretrizes para o Plano Nacional de 

Educação (PNE) é a “promoção do princípio da gestão democrática da educação 

pública” (BRASIL, 2014, p. 32) também coloca em evidência a importância dada à 

gestão democrática e colegiada dentro dos sistemas de educação, visando a 

inclusão da comunidade escolar nas decisões e acompanhamento das políticas 

educacionais, uma vez que a meta 19 do PNE que trata da efetivação dessa gestão 

democrática da educação, mais especificamente na estratégia 19.5 que estabelece 

como objetivo: 

 

estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e 
conselhos municipais de educação, como instrumentos de 
participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive 
por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-
se condições de funcionamento autônomo (BRASIL, 2014, p. 84). 

 

Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996) 

também trouxe para discussão a questão da gestão democrática e a participação 

como fundamentais para a construção de um sistema de educação descentralizado 

e plural que fortaleceria o poder local. Na LDB, o § VIII, do Art. 3, do Título II, que 

trata dos Princípios e Fins da Educação Nacional prevê a “gestão democrática do 

ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino.” 

(BRASIL, 1996, p. 6). 

Ainda na LDB, no Título IV que trata da Organização da Educação Nacional Art. 

14 lê-se:  

Art. 14 Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 
as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola; 
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II – participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes. (BRASIL, 1996, p. 6) 

 

 Inserido neste contexto, o CME de Angra dos Reis foi escolhido como tema 

de estudo, pois se insere como uma das instâncias de gestão do sistema municipal 

de educação, que em seu PME, aprovado pela Lei Municipal nº 3.357 de 02 de julho 

de 2015, cujo processo de construção também é discutido neste trabalho, na Meta 

16 que trata da gestão democrática, mais especificamente na estratégia 16.3 tem 

como objetivo: 

 

reunir as seguintes dimensões na gestão da qualidade da educação, 
considerada como direito fundamental e universal da pessoa: 
respeito aos direitos à diversidade cultural, equidade, democracia, 
coletividade, participação, eficiência, humanismo, sustentabilidade 
perfazendo prática libertadora e crítica (ANGRA DOS REIS, 2015, p. 
26) 

 

Portanto, a relevância deste relato está em refletir a partir desse espaço de 

participação democrática de que maneira essas diretrizes se concretizam no 

cotidiano, nas práticas de gestão das escolas e como podem vir a contribuir com o 

processo de democratização das escolas da rede municipal de Angra dos Reis. 

 

OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 

Gestão democrática e seus desafios 

Vitor Paro define administração, ou gestão, que para o autor são sinônimos, 

como “a utilização racional de recursos para a realização de fins determinados.” 

(PARO, 2010, p. 25). Trata-se, portanto, de gerir recursos materiais e subjetivos 

visando atingir um determinado objetivo que no caso da escola é a educação de 

qualidade. Entretanto, diferente das empresas onde os padrões e os objetivos estão 

claramente definidos “a escola é uma das únicas instituições para cujo produto não 

existem padrões definidos de qualidade. Isso talvez se deva à extrema 

complexidade que envolve a avaliação de sua qualidade.” (PARO, 2010, p. 5).  
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Essa complexidade de discussão do que seja uma educação de qualidade 

implica diretamente na prática da gestão democrática pois não há unanimidade entre 

os sujeitos do que seria essa qualidade, se ela é a formação adequada para o 

mercado de trabalho, se é a apreensão da cultura humana e pensamento filosófico, 

se é incentivar os alunos a desejarem aprender. E essa indefinição ou riqueza de 

definições torna mais complexo o debate a respeito da educação e seu 

planejamento. Os diversos grupos da sociedade civil organizada como comunidades 

tradicionais, movimentos sociais diversos, os próprios professores, alunos ou pais e 

responsáveis definem a educação de qualidade de diferentes maneiras. 

Esses debates são constantes no cotidiano de um conselho de educação, pois 

esse é o espaço onde esses diferentes grupos se reúnem, ou deveriam se reunir, 

para dialogar e buscar compreender a lógica de pensamento dos demais e contribuir 

para o debate e a construção de uma educação melhor. Trata-se de buscar uma 

maturidade política e de compartilhar saberes construídos em diferentes espaços 

pois: 

Os movimentos geram um saber e um saber-se para fora. Um ser 
que alarga seu saber local e se amplia. Os sujeitos que participam 
nesses movimentos vão sendo munidos de interpretações e de 
referenciais para entender o mundo fora, para se entender como 
coletivo nessa “globalidade”. São munidos de saberes, valores, 
estratégias de como enfrentá-lo. (ARROYO, 2003, p. 39). 

 

Entretanto, sobre esses diálogos, uma questão recorrente no CME é quando 

um grupo organizado se faz presente apenas nas discussões referentes a temas de 

seu interesse e se ausenta de reuniões que, de acordo com os representantes 

indicados desse grupo, de alguma forma não interferem no seu cotidiano. Como 

exemplo é possível citar representantes de comunidades tradicionais que 

comparecem em reuniões de elaboração de deliberações a respeito da educação 

especial no município visando garantir diretrizes que fortaleçam as lutas sociais do 

seu grupo, mas que se ausenta em reuniões cotidianas de planejamento de visitas 

às escolas; ou representantes de sindicatos que comparecem em discussões a 

respeito da reposição de aulas de um período de greve, pois querem garantir um 

determinado posicionamento, mas se ausentam em discussões a respeito da 
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educação especial, e assim sucessivamente. A existência de uma grande variedade 

de representações em um conselho não é garantia de qualidade de debate. 

Levar essas questões complexas em consideração na gestão da educação é 

fundamental, pois diferente da gestão de uma indústria ou de uma empresa, a 

matéria prima e o produto final da atividade educacional, um cidadão consciente e 

atuante na sociedade, não é apenas um objeto a ser modificado no processo 

educacional, mas sim um sujeito, que tem seu próprio entendimento do que a 

educação, logo o processo educacional é: 

uma relação de convivência entre sujeitos, ou seja, uma relação 
autenticamente política. Mais do que política, é uma relação 
democrática, pois a ação que se passa resulta na afirmação de 
ambos como sujeitos. (PARO, 2010, p. 772) 

  

 Ainda segundo Paro, essa relação democrática está presente no processo 

pedagógico da escola e como consequência essa relação política que é a educação 

trás implicações à gestão educacional, pois: 

 
Se se pretende, com a educação escolar, concorrer para a 
emancipação do indivíduo enquanto cidadão partícipe de uma 
sociedade democrática e, ao mesmo tempo, dar-lhe meios, não 
apenas para sobreviver, mas para viver bem e melhor no usufruto de 
bens culturais que hoje são privilégio de poucos, então a gestão 
escolar deve fazer-se de modo a estar em plena coerência com 
esses objetivos. (PARO, 2010, p. 772) 
 

 O que significa dizer que se esperamos formar sujeitos conscientes de seu 

papel na sociedade, cidadãos e se os parâmetros do que seja uma educação de 

qualidade passam também pelo que esses sujeitos entendem como educação e: 

 

Se os fins humanos (sociais) da educação se relacionam com a 
liberdade, então é necessário que se providenciem as condições 
para que aqueles cujos interesses a escola deve atender participem 
democraticamente da tomada de decisões que dizem respeito aos 
destinos da escola e a sua administração (PARO, 2010, p. 772) 

 

 O autor também expressa que a condição para a democratização da 

sociedade é a democratização das instituições (PARO, 2010) e que: 

 

a democratização da gestão da escola básica não pode restringir-se 
ao limites do próprio estado, — promovendo a participação coletiva 
apenas dos que atuam em seu interior — mas envolver 
principalmente os usuários e a comunidade em geral, de modo que 
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se possa produzir, por parte da população, uma real possibilidade de 
controle democrático do Estado no provimento de educação escolar 
em quantidade e qualidade compatíveis com as obrigações do poder 
público e de acordo com os interesses da sociedade. (PARO, 2010, 
p. 772) 

  

 A partir dessas afirmações fica claro que não se trata apenas de desejar a 

participação de todos os envolvidos no processo educacional, mesmo que o desejo 

esteja expresso na legislação nacional, mas principalmente de proporcionar as 

condições para que essa participação se concretize verdadeiramente. Que existam 

espaços de construção de diálogo e que o próprio Estado garanta subsídios técnicos 

e financeiros para tanto, de maneira que esse ideal democrático não fique apenas 

no campo das ideias, pois a manutenção desses espaços deve sim ser pleiteada 

pelos cidadãos, que devem ocupa-los e fazer uso deles para a construção de uma 

educação de qualidade que atenda aos anseios de uma comunidade mas a sua 

manutenção financeira não deve depender apenas da boa vontade da comunidade. 

 Esse é um dos desafios enfrentados pelo CME, que pelo menos no período 

em que fui estagiária, enfrentou dificuldades para preencher cadeiras importantes de 

representação como pais/responsáveis e alunos, e é imediato criar a compreensão 

de que muito provavelmente essa dificuldade deriva da pouca compreensão da 

importância da participação ou também da dificuldade de ter de articular o trabalho e 

a participação nos conselhos, visto que pelo que pude observar no CME, apenas os 

funcionários públicos da SECT e são liberados para comparecer nos compromissos 

do conselho. Entretanto, tal dificuldade de adesão também era encontrada com 

outros representantes, como vereadores para representar o legislativo ou 

representante do Conselho Tutelar. 

 O desafio é conseguir que a compreensão da gestão democrática da 

educação ultrapasse mandatos de maneira que os espaços de discussão não sejam 

ampliados ou reduzidos de acordo apenas com a compreensão do candidato eleito. 

Por isso, mesmo os Planos Nacionais e Municipais de Educação apresentam-se 

como aliados, por se tratar de documentos construídos coletivamente. 
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O papel dos Conselhos Municipais de Educação 

Para tratar dos Conselhos Municipais de Educação é preciso inicialmente 

compreender a noção de poder local, visto que o mesmo está inserido nesta esfera. 

Para tanto, as definições apresentadas por Sofia Lerche Vieira (2011) contribuem 

para a reflexão do tema. A autora afirma que “Quando falamos em poder local, em 

geral, temos em mente os órgãos e espaços decisórios mais próximos dos cidadãos. 

O município, o distrito e o bairro, nesse sentido, são instâncias de poder local.” 

(VIEIRA, 2011, p.126). 

 

 Entretanto, é importante ressaltar que “A expressão poder local remete à 

existência de outras esferas de poder e, de modo específico, por oposição, à noção 

de poder central.” (VIEIRA, 2011, p. 126), e ainda segundo Vieira (2011) que tais 

esferas de poder permanecem em movimento e tensão constante, opondo-se e 

complementando-se em diversos campos de discussão e não apenas o educacional, 

por se tratarem de diferentes esferas de intervenção da vida pública.  

Além disso, “A depender das circunstâncias geopolíticas, de contextos mais 

autoritários ou democráticos, pendem para um lado ou outro na balança 

dominação/subordinação” (VIEIRA, 2011, p. 126). 

O processo de construção desta distinção entre poder local e poder central 

remontam, ainda segundo a autora, desde o processo de colonização do Brasil, que 

se caracterizou pela centralização do poder. E suas tensões recorrentes com o 

poder local podem ser percebidas pelos diversos movimentos populares como foram 

a Revolta dos Mascates, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, etc. (VIEIRA, 

2011).  

Nesta perspectiva, “poder diz respeito ao lugar onde se está e onde são 

tomadas decisões.” (VIEIRA, 2011, p. 127), é, porém, um tema controverso, pois: 

 

visto a partir de uma perspectiva progressista, o poder local 
apresenta forte potencial de intervenção positiva dos principais 
interessados nos destinos da vida pública. Por outro lado, 
historicamente, tem sido associado a atraso político e práticas 
conservadoras, por excelência, que inibem o avanço desta mesma 
vida pública. (VIEIRA, 2011, p. 127). 
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O regime de colaboração dos entes federados propostos pela Constituição 

Federal de 1988 em seu art. 211 para a administração dos sistemas de educação 

nacional demonstra que:  

 

A Constituição faz uma escolha por um regime normativo e político, 
plural e descentralizado onde se cruzam novos mecanismos de 
participação social com um modelo institucional cooperativo que 
amplia o número de sujeitos políticos capazes de tomar decisões. 
Por isso mesmo a cooperação exige entendimento mútuo entre os 
entes federativos e a participação supõe a abertura de arenas 
públicas de decisão (CURY, 2015, pg. 19). 

 

E a EC 59/2009, propondo uma organização e melhor alinhamento do sistema 

nacional de educação proposto pela Constituição Federal de 1988, aponta o PNE 

como articulador do regime de colaboração na educação, estabelecendo metas, 

estratégias e diretrizes, visto que “Há que se esperar que a educação tenha um perfil 

que atenda a uma coesão social, a uma unidade nacional, respeitadas as diferenças 

regionais e peculiaridades locais” (CURY, 2015, pg. 23). 

 Neste contexto, os municípios que optaram por se constituírem como sistema 

municipal:  

 

deveriam constituir-se como organizações independentes e 
autônomas, cujas regulamentações e normas seriam previstas por 
seus próprios órgãos normativos, os Conselhos de Educação, que 
considerariam, entretanto, em suas deliberações, o disposto na 
LDBEN, no Plano Nacional de Educação (PNE) e nas Diretrizes 
Nacionais emanadas do Conselho Nacional de Educação (CNE). Isto 
é, a autonomia anunciada a Estados e Municípios poderia tornar-se 
realidade, desde que não descumprisse a lei e as normas 
estabelecidas em âmbito federal. (SOUZA & VASCONCELOS, 2006, 
p. 44) 

 

Embora os marcos legais sejam de extrema importância para à construção de 

um sistema de ensino gerido democraticamente “Certo é que os textos normativos 

não promovem automaticamente as transformações que anunciam e o Brasil tem 

experimentado a conturbada marcha de construção da sua democracia com alguma 

resiliência.” (MORAES, 2017, p. 74) 

Os movimentos de redemocratização e que visavam a ampliação da 

participação popular nas decisões políticas deixam claro:  
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que as conquistas cristalizadas na Constituição Federal foram fruto 
dos reclamos da sociedade por alterações estruturais na forma de 
governabilidade do país, para a efetiva inserção das necessidades 
populares na agenda política. Tal intento só poderia ser exitoso 
mediante a abertura de canais para a ingerência direta do povo. 
(MORAES, 2017, p. 78) 

 

 Além disso:  
 

A organização do Sistema nada mais é do que este esforço nacional 
de pactuação para superar as desigualdades e garantir o direito à 
educação com os princípios constitucionalmente previstos, 
entendendo que a gestão democrática do sistema, em todas as 
esferas de organização, é um princípio basilar a partir do qual se 
fortalecem espaços de participação e de pactuação já instituídos e 
por instituir. (MARQUES, NOGUEIRA, LAMBERTUCCI, GROSSI, 
2014, p. 3). 

 

Logo, os CME’s, parte integrante da estrutura do sistema de educação, com 

sua composição paritária, isto é, composta tanto por representantes indicados do 

poder público quanto por representantes eleitos da sociedade civil tem um papel 

importante na rede municipal de mediação e entre o poder público e a sociedade 

civil e como auxiliar para a fiscalização do cumprimento das legislações por parte 

dos sistemas municipais de ensino. Visando garantir a gestão democrática da rede 

educacional municipal para uma educação de qualidade.  

 

O Conselho Municipal de Educação de Angra dos Reis 

 O CME de Angra dos Reis, de acordo com informações documentais, foi 

instituído através da Lei Municipal nº 578 de 03 de Julho de 1997, tendo seu primeiro 

Regimento Interno aprovado através do Decreto nº 1.480 de 25 de agosto de 1998. 

De acordo com o site da Prefeitura de Angra dos Reis, o atual Regimento Interno do 

CME foi aprovado através da Resolução 02/2015/CME e estabelece no Capítulo I 

que: 

 

Art. 1º. O Conselho Municipal de Educação é um órgão normativo, 
deliberativo, consultivo e mobilizador do sistema municipal de ensino, 
com o objetivo de estabelecer diretrizes gerais da política 
educacional do município, observando a legislação vigente. (CME 
ANGRA DOS REIS. 2015, p. 1)  
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 Este órgão colegiado, no município, é composto por vinte e oito membros 

titulares e vinte e oito membros suplentes, destes titulares, quatorze são 

representantes do Governo Municipal distribuídos em diversas secretarias como 

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (SECT), Secretaria de Cultura, 

Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Ação Social, etc; um do Poder 

Legislativo Municipal e quatorze membros representantes da sociedade civil 

pertencentes à entidades, órgãos e instituições como sindicatos, fórum de 

comunidades tradicionais, escolas particulares, Conselho Tutelar, etc. com mandato 

de 2 (dois) anos tanto para conselheiros quanto para a presidência.  (CME ANGRA 

DOS REIS. 2015). Além disso, o Regimento Interno do CME também prevê que 

apenas 40% dos conselheiros poderão ser reconduzidos a um novo mandato, o que 

visa não apenas garantir a ampla participação e renovação do conselho, mas 

também permitir que conselheiros reconduzidos possam familiarizar novos 

conselheiros à rotina do colegiado para continuidade das ações, o que seria 

dificultado com a renovação total do conselho a cada mandato. 

 Quanto à sua organização interna, o CME-Angra dos Reis, de acordo com o 

seu Regimento Interno, se dá da seguinte forma: 

 

Art. 7°. O Conselho Municipal de Educação terá a seguinte estrutura: 
I. Conselho Pleno; 
II. Câmaras; 
III. Secretaria Executiva; 
a) Assessoria Técnica 
b) Assessoria Jurídica 
c) Agente Administrativo 
IV. Presidência. (CME ANGRA DOS REIS. 2015, p. 32) 

 

O Conselho Pleno reúne os membros do CME num todo, para debater 

questões levantadas pelas câmaras ou propostas pela presidência, tais como: 

organização de visitas das escolas públicas e particulares de educação infantil e 

primeiro seguimento do ensino fundamental para fiscalização e acompanhamento; 

respostas à Secretaria Municipal de Educação com discussão e elaboração de 

pareceres referentes a ocorrências no município como, por exemplo, reposição de 
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aulas devido à greve, etc. O Conselho Pleno e as câmaras permanentes reúnem-se 

uma vez por mês. 

 As Câmaras permanentes de debate compreendem: Câmara de Educação 

Básica, que delibera e averigua denúncias anônimas recebidas pelo CME e se 

articula com o Conselho Pleno para organizar visitas regulares às escolas e 

transportes escolares, entre outras atribuições; Câmara de Legislação e Normas 

analisa tanto as documentações apresentadas pelas escolas públicas e privadas, 

como PPP e Regimento Interno, quanto discute sobre atos normativos expedidos 

pelo CME, como a Resolução de Educação Infantil e Resolução de Educação 

Especial que posteriormente são debatidas pelo Conselho Pleno, etc; E a Câmara 

do FUNDEB, que embora na maioria dos municípios do estado do Rio de Janeiro, é 

um conselho separado para a fiscalização e acompanhamento do FUNDEB, no 

Município de Angra dos Reis optou-se por integrá-lo como uma Câmara no CME. De 

acordo com levantamento realizado pelo Ministério Público – RJ no ano de 20152, 

apenas 3 dos 92 municípios do estado possuem o conselho CACS-FUNDEB 

integrado ao CME3.  

Todas as câmaras têm uma composição flexível, nas quais os conselheiros se 

voluntariam a participar de acordo com afinidade e especificidade dos temas 

debatidos por cada câmara. Entretanto, a única obrigatoriedade estabelecida 

informalmente entre os membros é de que haja representantes tanto do Governo 

Municipal quanto da sociedade civil em cada câmara. Apenas a Câmara de 

                                                 

2 O levantamento do Ministério Publico-RJ fez parte da sua ação de Controle Social da Educação que 
através do CAO Educação realizou visitas aos CME’s do estado do Rio de Janeiro visando verificar 
seu nível de autonomia financeira, institucional e condições de funcionamento dos conselhos para 
estimular o fortalecimento desses espaços e da gestão transparente. Não houve um foco no CACS-
FUNDEB, entretanto, como se tratam de relatórios bem detalhados quanto à composição dos 
conselhos e suas câmaras, com citação de publicações e legislações expedidas pelos próprios 
conselhos, foi possível constatar as informações mencionadas. 
3 Apenas os municípios Angra dos Reis, Santa Maria Madalena e Vassouras possuem o CACS-
FUNDEB integrado ao CME. O município de Carmo possui uma câmara nomeada ‘Câmara Mista de 
Acompanhamento dos Recursos Financeiros da Educação’, o que não deixa clara a relação com o 
FUNDEB mesmo quando analisamos sua composição. Os municípios de Miguel Pereira e Petrópolis 
possuem um CME com composição que corresponde à legislação de acompanhamento do FUNDEB, 
entretanto, no documento consultado não foi possível constatar a existência da câmara específica. 
Nos relatórios analisados não foram mencionados os municípios de Seropédica, São José do Ubá, 
Niterói e Paty do Alferes; Nos municípios de Arraial do Cabo, Armação de Búzios, Magé, Mesquita, 
Queimados, Iguaba Grande e Nova Iguaçu a pedagoga do MP-RJ não conseguiu realizar a visita e 
ter acesso à documentação do CME.  
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Acompanhamento do FUNDEB influi diretamente na composição do CME como um 

todo pois tem sua composição estabelecida pela Lei Federal nº 11.494 de 20 de 

junho de 2007, Capítulo VI, parágrafo 1º, item IV e o parágrafo 2º, que estabelecem 

que: 

 

IV - em âmbito municipal, por no mínimo 9 (nove) membros, sendo: 
a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais 
pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão 
educacional equivalente; 
b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública; 
c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas; 
d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das 
escolas básicas públicas; 
e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica 
pública; 
f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica 
pública, um dos quais indicado pela entidade de estudantes 
secundaristas. 
§ 2o Integrarão ainda os conselhos municipais dos Fundos, quando 
houver, 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de 
Educação e 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se 
refere a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, indicados por seus 
pares. (BRASIL, 2007, p. 9) 

 

 Além disso, a Câmara do FUNDEB também conta com uma presidência 

própria que assina os documentos referentes ao acompanhamento do FUNDEB 

junto com a presidência do CME, que de acordo com o Regimento Interno, em 

nenhum dos casos pode ser exercida pelo secretário da pasta da educação, embora 

não haja restrição para que o mesmo seja membro do CME. 

 Já a Secretaria Executiva do CME, composta por Assessoria Técnica, 

Assessoria Jurídica e Agente Administrativo como prevê o Regimento Interno tem o 

papel de auxiliar o CME nas suas atividades-meio realizando pesquisas, redação de 

atas, protocolo, revisão e arquivamento de documentos, comunicação com os 

membros do conselho, etc. O Regimento Interno prevê que para a efetivação dessa 

Secretaria Executiva quanto para as atividades gerais do CME: 

 

Art. 8º. O poder executivo municipal, por intermédio da secretaria de 
educação, deverá conceder apoio logístico às atividades do 
Conselho Municipal de Educação, inclusive com lotação e cessão 
de servidores. (CME ANGRA DOS REIS. 2015, p. 32.) 
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 Embora não haja menção no Regimento Interno, os conselheiros não são 

remunerados ou recebem qualquer tipo de auxílio do poder público por integrar o 

CME, exceto os que já são funcionários públicos e recebem sua remuneração 

mensalmente por atividades exercidas em outros cargos. 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 A Constituição Federal de 1988 em seu Art. 211 expressa que “A União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração 

seus sistemas de ensino” (BRASIL, 1988, p. 122) e para a gestão desses sistemas 

de ensino a Constituição Federal deixa claro que: 

 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de 
duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de 
educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, 
metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção 
e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das 
diferentes esferas federativas que conduzam a:  
 
I – erradicação do analfabetismo; 
II – universalização do atendimento escolar; 
III – melhoria da qualidade do ensino; 
IV – formação para o trabalho; 
V – promoção humanística, científica e tecnológica do País; 
VI – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do produto interno bruto. (BRASIL, 1988, 
p. 123) 

 

Além disso, a LDB no parágrafo único do Art. 11 informa que “Os Municípios 

poderão optar ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com 

ele um sistema de educação básica.” (BRASIL. Lei 9.394/1996). Isso significa dizer 

que os municípios podem subordinar as diretrizes de organização da educação de 

maneira integrada com o sistema estadual e ser por ele gerido ou constituírem seus 

respectivos sistemas de ensino. Caso o município opte por constituir-se sistema, a 

LDB também define que:  

 

Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 
I – as instituições do ensino fundamental, médio e de educação 
infantil mantidas pelo Poder Público municipal; 



 

23 

 

II – as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela 
iniciativa privada; 
III – os órgãos municipais de educação. (BRASIL,1996, p. 7) 

 

 Logo, o município deve organizar-se estruturalmente, com a criação dos 

órgãos municipais de educação, como o CME, e elaborar no prazo de um ano a 

contar a partir da publicação do PNE o PME em consonância com as legislações 

nacionais como estabelece o Art. 8 da Lei 13.005 de 25 de junho de 2014, que 

aprova o PNE.  

Os parágrafos do Art. 8 da lei citada acima expressam não somente a 

obrigatoriedade da construção do plano como tratam também o conteúdo previsto 

para estes planos de educação:  

 

§ 1º Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de 
educação estratégias que: 
I − assegurem a articulação das políticas educacionais com as 
demais políticas sociais, particularmente as culturais; 
II − considerem as necessidades específicas das populações do 
campo e das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a 
equidade educacional e a diversidade cultural; 
III − garantam o atendimento das necessidades específicas na 
educação especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em 
todos os níveis, etapas e modalidades; 
IV − promovam a articulação interfederativa na implementação das 
políticas educacionais. (BRASIL, 2014, p. 46) 

 
 

 Assim como a maneira como este plano deve ser elaborado: 
 
 

§ 2º Os processos de elaboração e adequação dos planos de 
educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, de que 
trata o caput deste artigo, serão realizados com ampla participação 
de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. 
(BRASIL, 2014, p. 46) 

 
 

 Logo, essa organização proposta pela legislação nacional ao mesmo tempo 
em que garante certa autonomia dos entes federados para levar em conta 
especificidades locais no planejamento e gestão educacional integra-os também em 
um sistema nacional de educação, regido por um plano nacional único para o 
Estado. 
 

Portanto, há algo nos sistemas federativos que é comum (sistema 
nacional) e, assim, compartilhado. E há também nos sistemas 
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federativos o que lhes é próprio. E ambos devem dialogar entre si na 
busca maior das finalidades maiores da educação nacional. Nesse 
sentido, há que se esperar que a educação tenha um perfil que 
atenda a uma coesão social, a uma unidade nacional, respeitadas as 
diferenças regionais e peculiaridades locais. (CURY, 2015, p. 23) 

 
 

 Os planos de educação não se tratam, portanto, de planos de governo na 

medida em que seu período de vigência de 10 anos ultrapassa mandatos, mas de 

um plano de Estado quando recebe a força de lei. Trata-se de uma articulação e 

organização nacional que busca estabelecer objetivos comuns e que auxilia na 

diminuição da descontinuidade das políticas educacionais, o que é muito comum no 

Brasil. 

 O atual PNE está organizado em vinte metas com suas respectivas 

estratégias divididas em temas que abarcam a educação nacional desde a educação 

infantil, alfabetização, ensino médio, escolarização de jovens, EJA, educação 

especial, acesso ao ensino superior, formação e valorização docente dos diversos 

níveis de atuação, gestão democrática até o investimento público em educação 

tratando do âmbito nacional da educação. Da mesma forma, o PME abrange os 

mesmos temas, mas com foco na realidade do município e estabelecendo metas e 

estratégias que contribuam para o desenvolvimento da educação em âmbito local e 

por consequência nacional. 

 Entretanto, é importante ressaltar que a existência e constante renovação do 

PNE não são garantia de que haverá investimentos adequados por parte do Estado 

para o alcance das metas estabelecidas. As políticas financeiras adotadas afetam 

diretamente o investimento em educação, como exemplo é possível citar a PEC 241 

que busca instituir um Novo Regime Fiscal no Brasil para os próximos 20 anos, 

período que ultrapassa a vigência do atual PNE e alcança o próximo.  

 

A draconiana condição imposta pela PEC 241 de limitar a elevação 
do orçamento do Poder Executivo e, consequentemente o do MEC, 
considerando que este não conseguirá variações maiores que a do 
IPCA do ano anterior, impede até mesmo que, na possibilidade 
remota de existência de recursos fiscais novos (...) estes novos 
recursos não poderiam ser incorporados às despesas primárias 
associadas à educação, pois o acréscimo desses recursos 
financeiros poderia causar uma extrapolação da barreira imposta 
pelo IPCA. (AMARAL, 2016. p. 661) 
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 Ainda segundo AMARAL (2016) esse cenário impede a concretização de 

diversas metas do PNE (2014-2024) como a Meta 20 que trata diretamente do 

investimento em educação ou a Meta 12 que trata da elevação da taxa de matrículas 

no nível superior, o que não poderá ser alcançado sem os investimentos adequados. 

 

Um novo governo que assumirá a presidência em 2019 encontrará 
um orçamento construído e aprovado pelo grupo atual e, 
independentemente de qual linha ideológica tenha, terá bons 
argumentos para iniciar somente no orçamento de 2020 uma 
reversão do caminho implementado e já estarão transcorridos quase 
seis anos do PNE (2014-2024). Seria possível, a partir daí, 
incrementar ações que levassem ao cumprimento das metas em um 
pouco mais de quatro anos? (AMARAL, 2017, p. 23) 

 

 A concretização do PNE ultrapassa, portanto, o campo da participação 

política e democrática na construção dos planos de educação e alcança a área de 

gestão de recursos públicos nacionais. 

 

Eis por que a luta política democrática na sociedade de classes 
contemporânea passa pela gestão do fundo público pelo qual a 
igualdade se define como direito à igualdade de condições. (CHAUÍ4, 
1999 apud AMARAL, 2017, p. 23) 

VIVÊNCIAS NO COTIDIANO DO CONSELHO 

Natureza do estágio  

 Durante o período de um ano de estágio no CME a variedade e riqueza 

formativa de atividades realizadas foram grandes, e embora de maneira geral os 

estagiários remunerados sejam considerados apenas auxiliares de atividades 

burocráticas dentro de uma instituição, tal situação não ocorreu enquanto estagiária 

do CME de Angra dos Reis.  

 Não se trata, entretanto, de dizer que não foram realizadas tais atividades no 

decorrer do estágio, até porque no período de trabalho o CME encontrava-se sem 

funcionários efetivos para prestação de serviço além da presidente do conselho e 

uma auxiliar técnica, o que demandava uma grande articulação interna com os 

recursos subjetivos disponíveis para que o necessário fosse executado.  

                                                 

4 CHAUI. M. Universidade em liquidação. Folha de S.Paulo, São Paulo, 11 jul. 1999. Caderno Mais!, p. 3. 
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A questão central é que mesmo enquanto o trabalho burocrático era 

realizado, ficava clara a maneira como ele refletia no cotidiano de atuação do CME e 

tanto a presidência, a auxiliar técnica quanto os próprios conselheiros 

demonstravam-se sempre dispostos a esclarecer dúvidas, explicar o objetivo de 

determinado documento e procedimento realizado e a inclusive incentivar a minha 

participação nas atividades desenvolvidas pelo CME, o que trouxe um novo olhar 

para as atividades que desenvolvi. Claro que, uma vez que eu não fazia parte do 

grupo de conselheiros eleitos, minha participação não incluía o envolvimento nas 

deliberações e votações dos temas propostos em reuniões, que envolviam temas 

como a elaboração de resoluções de educação infantil e educação especial para o 

sistema de educação municipal, análise de documentos de escolas para autorização 

de funcionamento, análise de denúncias, entre outros,  mas era convidada a assisti-

las. 

Além das reuniões regulares do CME pude participar da organização e 

acompanhar diversos eventos promovidos pelo conselho e outras instituições 

parceiras, como o seminário que faz parte da agenda do conselho, o Seminário de 

Educação Infantil que reúne docentes e gestores da rede municipal para discussão a 

respeito dos temas com palestras de pesquisadores da área e debates.  

O Fórum de Educação Inclusiva, realizado em parceria com a SECT, que 

trata de temas de diversidade cultural e educação especial onde além das palestras, 

os educadores são convidados a apresentar experiências desenvolvidas na rede 

municipal que foram bem-sucedidas, tais como, adaptação curricular e atividades 

diferenciadas para escolas que estavam presentem em comunidades. Além disso, o 

Fórum de Educação Inclusiva tratou de ouvir os educadores quanto à questão da 

educação especial para a posterior elaboração da Deliberação nº 004/2015 do CME 

de Angra dos Reis que estabelece normas para a educação especial no município. 

 Também pude comparecer no Encontro de Conselhos do Estado do Rio de 

Janeiro organizado pela União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do 

Rio de Janeiro (UNCME-RJ) cuja presidência estadual era exercida por uma 

conselheira do CME de Angra dos Reis, que realizava suas atividades em sala 

compartilhada com o conselho municipal. A presença da presidência estadual da 

UNCME na sede do CME de Angra dos Reis proporcionava ao conselho, pelo que 
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pude perceber uma ótima integração com outros conselhos e com a própria 

UNCME-RJ, pois muitas reuniões aconteciam na mesma sala, o que facilitava a 

presença de conselheiros do município que não precisavam se deslocar para outras 

cidades. Os temas discutidos tratavam desde a formação continuada dos 

conselheiros, ou o acompanhamento das dificuldades que os conselhos enfrentavam 

e maneiras de resolvê-las, entre outras. 

 Além disso, também pude acompanhar como observadora a eleição de 

conselheiros, presidência do CME e da Câmara do FUNDEB, visitas a algumas 

escolas municipais públicas e privadas. Pude observar que, embora a postura dos 

conselheiros durante as visitas fossem amigáveis e buscassem colaborar com o 

desenvolvimento da escola, a visita dos conselheiros nem sempre era bem recebida 

em algumas escolas, principalmente as particulares. Uma determinada escola certa 

vez negou-se a receber a visita sem a presença da proprietária.  Além disso, a 

escolas recebiam anualmente um ofício do CME solicitando os documentos como 

PPP, Regimento interno, composição do conselho escolar para a análise de sua 

documentação de maneira a autorizar o funcionamento e acompanhar o cotidiano 

escolar. Havia também a inspeção de transportes escolares terrestres e marítimos e 

reuniões de emissão de pareceres para assuntos diversos como reposição de aulas 

após o termino da greve dos servidores e toda articulação envolvida na organização 

e planejamento de tais atividades. E a experiência que é o relato central deste 

trabalho, a construção do PME do município de Angra dos Reis. 

 Todas essas experiências demonstraram o amplo campo de atuação dos 

conselhos de educação de maneira geral e do CME de Angra dos Reis, além de sua 

importância na educação municipal de uma forma que eu não tinha tanta clareza 

antes dessa experiência. Pois estudar a respeito das articulações necessárias para 

a existência de um conselho de educação é diferente de vivenciar os debates 

acontecendo, de que maneira a sociedade civil organizada que representa 

comunidades tradicionais, sindicatos, pais e alunos, por exemplo, se faz presente 

dentro desses espaços e expressa o que determinado grupo espera da educação 

municipal, as dificuldades e limitações materiais enfrentadas, conquistas do 

cotidiano e como a atuação de cada envolvido interfere. 
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A motivação para este trabalho surgiu de uma reflexão posterior a respeito 

desta experiência, e posso perceber que mesmo que na época não existisse uma 

intenção explícita de elaborar um trabalho de conclusão de curso a esse respeito, a 

pesquisa participante aconteceu mesmo que intencionalmente no decorrer do 

estágio. Pois 

 

O termo participante sugere a controversa inserção de um 
pesquisador num campo de investigação formado pela vida social e 
cultural de um outro, próximo ou distante, que, por sua vez, é 
convocado a participar da investigação na qualidade de informante, 
colaborador ou interlocutor (SCHMIDT, 2006,  pg. 14). 

 
 

A minha constante presença no ambiente no qual os sujeitos atuantes no CME 

de Angra dos Reis se reúnem, as observações feitas no cotidiano do conselho, os 

relatos, explicações e esclarecimentos que recebi nessa experiência, construíram 

conhecimentos relevantes a elaboração desse trabalho. Ressalta-se que 

 
Na situação de campo, pesquisador e colaborador fazem um esforço 
intelectual, cognitivo e afetivo de mútua compreensão, negociando a 
pertinência de determinadas temáticas, aprofundando a exposição de 
modos de sentir e de pensar, retomando aspectos lacunares, 
obscuros ou intrigantes dos relatos e das observações e 
reassentando, sempre que necessário, uma espécie de contrato ou 
pacto de trabalho compartilhado (SCHMIDT, 2006, pg. 37). 

 
 

Os conselheiros do CME Angra dos Reis não foram, portanto, apenas 

informantes para uma pesquisa, mas colaboradores na interpretação e construção 

do conhecimento a respeito do seu cotidiano, e a pesquisa participante um momento 

oportuno para o intercâmbio de saberes entre nós. Pois, 

 

A vocação da Etnografia, na atualidade, de construir sentidos para a 
alteridade, no regime itinerante e precário que caracteriza estes 
tempos, enseja o próprio experimento da pesquisa como auto-
reflexivo e como local de articulação de diferentes mundos e de 
diferentes identidades/alteridades: como local possível de 
compreensão de uns diante de outros, do pesquisador diante do 
interlocutor e, vice-versa, do interlocutor diante do pesquisador. De 
tal forma que a pesquisa participante e o texto que dela deriva, 
produzindo efeitos de reconhecimento e desconhecimento de lugares 
de identidade e alteridade, produzem, também, efeitos de 
conhecimento no par pesquisador/interlocutor, efeitos de 
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conhecimento de si, do outro e do processo de constituição do 
encontro etnográfico, bem como de sua função ou utilidade para 
ambos (SCHMIDT, 2006, pg. 29). 

 

Essa pesquisa informal e inicialmente sem um objetivo estabelecido que 

aconteceu enquanto estagiei no CME foi importante pois segundo Schmidt (2006) o 

conhecimento é formador e libertário na medida em que sua construção é 

democratizada, ou seja, na medida em que é concebido por e para os coletivos. E a 

pesquisa participante, neste contexto, é um caminho de renovação que busca 

romper com a ciência da rigidez metodológica e do paradigma positivista. 

 

Relatos e reflexões sobre a construção do PME de Angra dos Reis 

O CME de Angra dos Reis, como exposto anteriormente, realiza e participa de 

diversas ações de extrema importância para a educação do município, entretanto, 

enquanto estagiária do CME a construção do PME foi sem dúvida a ação que mais 

se destacou nesse período devido à extensa mobilização de todos os conselheiros, 

da Secretaria Municipal de Educação Ciência e Tecnologia, das escolas públicas e 

particulares do município e da comunidade de maneira geral, e porque “(...) os 

Planos de Educação são, também, um importante instrumento contra a 

descontinuidade das políticas, pois orientam a gestão educacional e referenciam o 

controle social e a participação cidadã.” (JULIÃO, E. F. 2016, p. 46), razão pela qual 

foi escolhido como tema central deste trabalho. 

O processo de elaboração do PME iniciou-se com uma reunião do CME de 

Angra dos Reis com a Secretaria Municipal de Educação onde se estabeleceu uma 

parceria para a realização de todos os processos necessários para a realização da 

Conferência Municipal de Educação.  

A primeira deliberação realizada foi a respeito da formação de uma comissão 

coordenadora para o PME, com uma composição paritária com membros tanto do 

conselho, quanto da secretaria e da comunidade. Conselheiros e representantes do 

governo municipal debateram e votaram a respeito das cadeiras de representação 

que iria compor a comissão coordenadora e por fim se chegou a seguinte 

composição: 1 representante da Secretaria Municipal de Fazenda; 1 representante 
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da Secretaria Municipal de Administração; 1 representante da Secretaria Municipal 

de Governo; 3 representantes da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e 

Tecnologia; 1 representante da Ordem dos Advogados do Brasil; 1 representante do 

Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação; 1 representante do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Angra dos Reis; 1 representante do Sindicato dos 

Professores da Costa Verde; 2 representantes da Câmara Municipal de Angra dos 

Reis; 1 representante das Escolas Estaduais; 4 representante da Escolas 

Municipais; 1 representante das Escolas Particulares; 1 representante do CME; 1 

representante da Procuradoria Geral do Município; 1 representante da Controladoria 

Geral do Município; 1 representante da Universidade Federal Fluminense 

contabilizando um total de 22 membros na Comissão Coordenadora. A escolha deu-

se devido à ligação de determinada secretaria ou instituição com a educação 

municipal, seja no campo da gestão financeira, acompanhamento jurídico e 

trabalhadores da educação. 

A Comissão Coordenadora não se subordinou necessariamente nem à 

Secretaria Municipal de Educação nem ao CME, embora utilizasse o espaço do 

CME para suas reuniões, esta comissão, quando finalmente foi composta, tratou de 

gerir os recursos objetivos e subjetivos para a realização dos trabalhos em parceria 

com o CME e a Secretaria Municipal de Educação. As reuniões trataram, portanto, 

de deliberar, votar e aprovar documentos redigidos pelo CME e Secretaria Municipal 

de Educação do que de realizar naquele momento a redação necessária, visto que 

todos os representantes não foram dispensados de suas atividades regulares para 

compor a Comissão Coordenadora. 

Um ofício proveniente do CME foi encaminhado a todas as secretarias, 

sindicatos e demais instituições citadas nas representações da comissão solicitando 

o nome do representante da mesma com prazo estabelecido. O CME foi 

fundamental neste primeiro momento de organização, pois se manteve sempre 

atento e pronto a averiguar ausência de respostas e omissões.  

Além disso, tratou de realizar uma votação interna para a escolha de seu 

representante dentro da comissão. Cabe ressaltar que pelo menos mais cinco 

membros do CME compuseram a comissão coordenadora, entretanto, como 

indicados e representando diferentes instituições.  
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 Após a composição da comissão coordenadora, houve diversas reuniões a 

respeito de quais seriam os próximos passos e quais estratégias seriam utilizadas 

para garantir o maior número de participação. Após as deliberações e votações da 

comissão coordenadora ficou decidido que seria elaborado um documentos base 

para a construção do PME. Nele foram compilados a cada meta a versão do texto da 

mesma no PNE, da versão preliminar do Plano Estadual de Educação e a versão 

atual do PME, seguido das respectivas estratégias. Além disso, também foram 

incluídos no documento dados situacionais relacionados ao tema das metas em 

âmbito nacional, regional, estadual, e quando possível municipal. Um documento 

anexo foi incluído onde se analisava as divergências entre o PME de Angra dos Reis 

em vigência no período e o PNE aprovado pela lei 13.005 de junho de 2014 e 

apresentavam-se as sugestões da Comissão Coordenadora para a reorganização 

do texto. 

Quanto ao levantamento das informações necessárias e elaboração deste 

documento base, observei a dificuldade do CME, que ficou responsável pela 

compilação dos planos de educação e levantamento de dados, em encontrar dados 

estatísticos atualizados do panorama da educação municipal. Toda a pesquisa e 

organização do documento foram realizadas pelos conselheiros e principalmente 

pela presidência do conselho. Cabe ressaltar que nesse período de organização da 

Conferência Municipal de Educação, embora este fosse o tema prioritário do CME, 

suas atividades e agenda regular de reuniões não foi interrompida ou paralisada.  

Este documento base foi então encaminhado às escolas municipais junto com 

ofício expedido pela comissão coordenadora convidando para que se reunissem 

internamente, estudassem as informações e através de um link desenvolvido pela 

Secretaria Municipal de Educação disponibilizado no site da Prefeitura de Angra dos 

Reis sugerissem as alterações de redação de cada meta e estratégia que julgassem 

necessário. Ficou a critério das escolas incluir ou não os alunos, pais e a 

comunidade nessa discussão.  Além disso, cada escola, de acordo com seu número 

de alunos, também foi convocada a encaminhar determinado número de 

representantes escolhidos internamente de funcionários, pais e alunos para a 

Conferência Municipal de Educação, os nomes de tais representantes foram 

encaminhados através de ofício ao CME.  
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Além disso, escolas estaduais, particulares e outras instituições como 

sindicatos, fórum de comunidades tradicionais, grêmios, etc. foram convidados 

através de ofício a acessar o site, baixar o documento base para estuda-lo e deixar 

suas sugestões. O link também foi amplamente divulgado para a população do 

município que teve total acesso para fazer o mesmo, bastava inserir o número do 

CPF. 

 Enquanto essa mobilização acontecia, o CME buscava locais para a 

realização da Conferência, que por se tratar de um evento de grande escala e com 

duração de 8h as 18h previsto para quatro dias não foi uma tarefa fácil. O local que 

concordou em ceder o espaço para o período pretendido foi a Primeira Igreja Batista 

de Angra dos Reis, o que acabou sendo conveniente por se tratar de um lugar no 

centro da cidade e de fácil acesso. 

Após a consulta pública online, reuniu-se em um único documento todas as 

versões sugeridas para cada meta e estratégia e, devido sua extensão, este 

documento foi disponibilizado em modelo digital para todos os delegados indicados 

que estariam presentem na Conferência Municipal de Educação.  

Finalmente, iniciou-se a Conferência, no primeiro dia houve uma palestra do 

professor Jorge Najjar da Universidade Federal Fluminense sobre “A importância do 

ato democrático e o alinhamento do PME” e posteriormente, os pouco mais de 300 

delegados votaram o Regimento Interno da Conferência, um modelo foi apresentado 

pela Comissão Coordenadora e as sugestões de alterações foram feitas. O CME e 

seus conselheiros mostraram-se presentes em todos os dias da Conferência, muitos 

conselheiros foram indicados como delegados de suas respectivas instituições, 

porém, mesmo os que não eram delegados, compareciam e acompanhavam o 

debate no evento e inclusive colaboravam como apoiadores na organização.  

Nos primeiros três dias de Conferência, as metas e estratégias eram lidas e 

debatidas pela plenária geral, os delegados poderiam fazer uso do microfone e 

como representantes da instituição que fez a proposta expor o porquê da sugestão e 

posteriormente havia a votação. Essa maneira de organização, embora favorecesse 

um debate mais amplo de cada questão, provou que demandaria mais tempo para 

alcançar a conclusão dos trabalhos, e devido à indisponibilidade de locais e toda a 
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organização necessária para a execução do evento, uma nova forma de trabalho foi 

proposta pela Comissão Coordenadora. 

As metas foram divididas em grupos temáticos como, educação infantil, 

educação especial, valorização do profissional, etc. e os delegados puderam se 

dividir espontaneamente em grupos de trabalho para debater os temas de maior 

afinidade, ou que tivesse relação com as sugestões feitas pela instituição que 

representava, havia a discussão e votação do texto nesse grupo no período da 

manhã. No período da tarde os grupos se juntavam na plenária geral e um 

representante de cada grupo expunha o texto escolhido e explicava brevemente as 

escolhas do grupo e o texto era aprovado ou não pela plenária geral. 

Essa organização e constante preocupação em promover o debate demonstrou 

a preocupação com a promoção de uma gestão democrática e participativa pois 

 

Negociar é firmar acordos, cooperar é atuar junto em vista de um 
mesmo fim, e, pactuar é decidir em conjunto. Tais termos 
implicam o diálogo, o ouvir as partes, por vezes em situações 
atravessadas por conflito, e deles se pode dizer que estão sob o 
princípio da gestão democrática. (CURY, 2015, p. 37) 

 

Pude acompanhar as discussões do GT de Educação Especial, composto 

majoritariamente por funcionários das Unidades de Trabalho Diferenciado – UTD do 

município com a presença de pais e responsáveis de alunos com deficiência e duas 

representantes de escolas privadas. No que pude perceber, foi uma discussão muito 

rica, com o compartilhamento de experiências, no qual todos puderam expressar 

suas expectativas em relação ao documento que estava em discussão e o que ele 

representaria nos próximos anos. Entre os assuntos debatidos houve a sugestão da 

bidocência, ou seja, dois professores na mesma turma, em salas com alunos com 

deficiência, uma questão de acordo com a minha vivência no CME era recorrente 

nesta área. Embora fosse consenso de que o professor precisaria de auxílio na sala 

de aula, alguns sugeriam outro professor, outros propuseram monitores, enquanto 

outros sugeriram a criação de cargos de acompanhamento exteriores à sala de aula. 

Por fim, após o debate e argumentação, ficou estabelecido pela meta 4 e estratégias 

4.4 e 4.5 do PME de Angra dos Reis que haveria seria promovida a discussão para 

criação de cargos como psicólogo educacional, guia-intérprete, entre outros e a 
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garantia de monitores e instrutores para acompanhamento de alunos com 

necessidade de acompanhamento. 

Houve bastante debate com relação a metas estabelecidas de ampliação de 

acesso e financiamento que para alguns eram tidas como impossíveis de serem 

alcançadas, ao passo que outros argumentavam que não se tratava de propor uma 

meta pequena, que poderia ser realizada num curto período de tempo ou com os 

recursos financeiros já disponíveis, que a intenção do PME é demandar uma 

ampliação da qualidade e acesso e por consequência a disponibilidade maior de 

recursos financeiros para tanto. 

Esse debate remeteu ao Documento Final da CONAE 2014 onde se especifica 

que para a construção de um sistema nacional de educação não se trata apenas de 

realizar um inventário do que já existe na norma e na prática, mas de “(...) ser capaz 

de afirmar a nova consistência, que dê coesão, coerência e funcionalidade à 

garantia do direito à educação pública, democrática, com qualidade socialmente 

referenciada e ancorada na igualdade.” (BRASIL. 2014). E ainda de acordo com o 

documento 

 

Isso só será possível por meio do debate público e da consonância 
entre Estado, instituições de educação básica e superior e 
movimentos sociais, em prol de uma sociedade democrática, 
direcionada à participação e à inclusão, sobretudo pela articulação 
com diferentes instituições, movimentos sociais, com o Fórum 
Nacional de Educação (FNE), os fóruns estaduais de educação (FEE 
e FDE) e os fóruns municipais de educação (FME), sempre com 
previsão em lei, o Conselho Nacional de Educação (CNE), conselhos 
estaduais, distrital e municipais de educação e conselhos escolares, 
com ampla participação popular. (BRASIL, 2014, p. 17-18) 

 

Essa forma de organização em grupos de trabalho demonstrou ser eficaz na 

utilização do tempo, mas ainda assim, ao alcançar o último dia previsto de 

conferência, os trabalhos não estavam concluídos. Delegados e comissão 

coordenadora propuseram adicionar mais um dia de discussão e assim foi feito e no 

último dia, um pouco mais tarde que o previsto, as discussões foram concluídas.  

Para os delegados e a população o trabalho parecia concluído, entretanto, o 

CME continuava na elaboração do documento final. Os conselheiros auxiliaram 

alguns membros da Comissão Coordenadora no recolhimento das versões finais do 
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texto de cada GT, que estavam distribuídas em diversos notebooks e após a 

organização em um único arquivo, essa parte do trabalho foi de suma importância e 

nesse período ter acompanhado as discussões foi de suma importância pois quando 

um determinado texto que diferia do votado em plenária era apresentado, as 

divergências eram apontadas. 

O texto final foi encaminhado para o Gabinete da Prefeita que então 

encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei de aprovação do PME do 

município e em ofício solicitou uma análise e votação em caráter de urgência. A 

Câmara analisou e votou o documento em duas sessões diferentes e a lei foi 

aprovada por unanimidade de votos. O CME durante o período de análise interna da 

câmara acompanhou o andamento por meio do seu conselheiro representante do 

legislativo, e boa parte dos conselheiros estiveram presentes durante as sessões de 

votação na câmara. A lei foi sancionada e publicada como Lei nº 3.357 de 02 de 

julho de 2015. 

Além disso, o CME foi responsável pela organização e diagramação final no 

documento que foi apresentado à comunidade, redação dos textos de apresentação, 

histórico do município e panorama dos indicadores da educação, disponível à 

comunidade no site da Prefeitura de Angra dos Reis. 

No decorrer de todo esse processo pude observar a grande mobilização dos 

conselheiros para garantir a ampla participação da comunidade escolar e da 

população de Angra dos Reis de maneira geral. Fazendo-se presentes nos 

ambientes de discussão do PME e agindo diretamente no acompanhamento dos 

processos até sua publicação e consolidação enquanto documento oficial do 

município, mesmo com as dificuldades da prática da gestão democrática 

mencionadas anteriormente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente trabalho buscou apresentar um diálogo entre alguns conceitos do 

campo da gestão educacional e a reflexão sobre a concretização e desafios da 

gestão democrática no cotidiano do sistema municipal de educação, incluindo os 
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conselhos municipais de educação e mais especificamente o processo de 

construção do atual PME no município de Angra dos Reis.  

 Porém, mais do que isso, durante a experiência enquanto estagiária do CME 

e principalmente durante a construção do presente relato de experiência tornou-se 

ainda mais evidente a complexidade da discussão a respeito da educação de 

qualidade, pois são tantos os sujeitos envolvidos no processo, principalmente um 

processo que se quer democrático, que cada grupo ou pessoa trás para o debate o 

ponto de vista de sua realidade e o que ela necessita do processo educativo para 

evoluir. Não se trata, ou pelo menos não deveria se tratar, de um planejamento para 

atender apenas metas financeiras sem correspondência com a realidade. 

 Além disso, constatou-se que para a efetivação da gestão democrática, a 

existência de uma legislação nacional não basta, é preciso a concretização na 

criação de espaços de participação, e garantia de condições para os mais diversos 

grupos se fazerem presentes nas discussões. Além da construção de uma 

consciência de todos os temas que permeiam a educação são pertinentes e 

importantes, não apenas os que nos afetam diretamente, o que demanda um grande 

esforço coletivo e comprometimento dos envolvidos. 

Devido à complexidade e importância do assunto abordado o objetivo 

estabelecido não foi o de esgotar essa discussão, mas que o relato apresentado e 

as reflexões que dele derivaram coloquem em evidência a importância desse 

processo democrático para educação do município, de maneira que contribua na 

visibilidade desses espaços democráticos, para que sua existência e valorização 

ultrapassem os mandatos e não se tornem planos de governos, mas políticas 

públicas permanentes. E não só isso, também é indispensável que exista 

planejamento financeiro adequado para que o PNE não caia no vazio e este 

documento seja renovado apenas para ter suas metas adiadas para o próximo 

plano. 
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