
JATAÍ 

Dentre as seis metas estabele-
cidas pelo projeto de pesquisa 
nacional, os pesquisadores do 
grupo NuFOPE/Jataí focaram a 
realidade goiana, especialmente a 
do sudoeste goiano. 

Nesse sentido, buscou-se 
conceituar a concepção de qualida-
de socialmente referenciada do 
ensino, resultando em duas disser-
tações na área de Educação (uma 
defendida e outra em fase de finali-
zação). O resultado das demais 

metas - Estado da arte da implan-
tação/implementação dos CMEs 
em Goiás, e o CME e as deman-
das e os encaminhamentos em 
relação às avaliações oficiais e aos 
índices do IDEB e Gestão escolar 
para a alfabetização - foi apresen-
tado no XXIX CONADE 2017 - 2a 

edição internacional e 5a edição 
nacional, em agosto de 2017, na 
UFG/Regional Jataí, em forma de 
comunicação oral. 

O envolvimento dos pesquisa-
dores com os conselhos da região 
ocorre para além da pesquisa. 
Desta forma, em junho/2017, em 
Rio Verde/GO, representantes do 
grupo participaram do III Encontro 
Regional Sudoeste I – Polo Jataí - 
UNCME/GO. E, para dezem-
bro/2017, está prevista a realiza-
ção de um seminário sobre o tema 
da investigação, finalizando-se a 
pesquisa e o relatório final. 

MINEIROS 

Destacamos do CME/Mineiros-
GO a mudança na presidência do 
Conselho, com perspectivas de 
avanço na gestão, apesar dos 
limites que a pesquisa verificou, 
especialmente em relação à mobili-
zação da sociedade. 

Realizamos entrevista com a 
nova presidente, Adriane Pereira 
Rezende Marques, que, gentilmen-
te, concordou em manifestar-se 

especialmente para este informati-
vo ENCME. Ao perguntarmos so-
bre os desafios do CME, para a 
sua gestão, ela nos respondeu: 
“Percebemos [...] neste momento, 
diante do cenário que temos obser-

vado em termos de financiamento 
para a educação, grandes dificul-
dades, afetando muito a educação 
nos municípios. Há grande deman-
da de expansão, mas por outro, 
várias dificuldades nestes tempos 
de crise, o que se coloca como 
desafio ao Conselho Municipal de 
Educação. Hoje, no Conselho, 
temos um grande apoio através da 
representação da Câmara Munici-
pal, o que antes não tínhamos. 
Esse aspecto, além de mostrar 
uma ampliação na representação 
da comunidade, certamente signifi-
ca um apoio da Câmara às deman-

mento necessário é a importância 
desse conselho e a aceitação/
aprovação de suas ações (com a 
atual presidência, todos se dis-
põem a participar). 

O processo de acompanha-
mento das reuniões mensais des-
taca a existência de um movimento 
teórico constitutivo que parte de 
uma vinculação política-ideológica 
até a sua potencialização em favor 
da cidadania e dos direitos huma-

BARRA DO GARÇAS 

Sobre o CME de Barra do 
Garças, para se realizar uma abor-
dagem crítica do conselho, leva-se 
em consideração o caráter diferen-
ciado que apresenta (existe de fato 
e de direito desde 1997). As obser-
vações in loco das reuniões men-
sais ocorrem desde agosto/2016 
(inserção da pesquisadora) e a 
entrevista com o presidente do 
conselho (que é o mesmo há 20 
anos) foram primordiais para des-
velar o seu contexto de atuação.  

Uma das evidências analíticas 
perceptível é a interação entre o 
município (através dos seus repre-
sentantes) e a sociedade civil 
(conselheiros que a representam). 
No último mês, assistiu-se a posse 
dos novos membros, e o aponta-

nos, que é a discussão do presi-
dente do conselho que foi observa-
da na entrevista realizada. 

NOVA GUARITA 

Em relação ao CME de Nova 
Guarita, o acompanhamento do 
conselho tem sido realizado por 
meio da participação do pesquisa-
dor nas reuniões ordinárias, desde 
sua reestruturação/recomposição, 
que ocorreu em julho/2016. É um 
conselho atuante, pois além de 
suas atividades, é uma instância 
que é consultada frequentemente 
pela Secretaria Municipal de Edu-
cação em questões pedagógicas, 
administrativas, de financiamento 
e, inclusive, de pessoal. 

A participação do pesquisador 
nas reuniões tem propiciado a 
oportunidade de se discutir cons-
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"[...] A sociedade vem se 

interessando mais, mas ainda 

estamos longe do que 

precisamos. O Conselho tem 

um grande desafio.” 

A avaliação do III Encontro 
Nacional sobre os Conselhos Muni-
cipais de Educação (III ENCME) 
resultou nas seguintes considera-
ções:  

1. Participantes: O evento 
reuniu representantes de diversas 
categorias e universidades (UFGD, 
UEMS, UFG, UFU, UNEMAT, 
UFMT), com representação de 
discentes, docentes, comunidade 
externa, por meio da participação 
de membros do Conselho Munici-
pal de Educação, Secretaria de 
educação, Sindicato dos Professo-
res entre outros órgãos representa-
tivos.   

2. Percepção dos participan-
tes: O  evento, foi considerado 
ótimo, pela maioria dos participan-

tes (33 pessoas responderam às 
perguntas, e destas 23 considera-
ram ótimo). Os pontos que recebe-
ram maiores avaliações positivas 
foram: a) o desempenho dos pales-
trantes, e b) a relevância das infor-
mações discutidas.  

3. Alguns pontos positivos 
destacados:  Dentro dos pontos 
positivos que apareceram com 
maior frequência, temos: a) temáti-
ca proposta: Conselhos Municipais 
de Educação; b) novos conheci-
mentos; c) abordagens relevantes 
que levam os alunos a acreditar 
que estão lutando por uma educa-
ção melhor; d) a presença de uma 
pesquisadora de renome, Janete L. 
Azevedo (UFPE); e) posicionamen-
to político crítico e defesa da  de-
mocracia, participação e qualidade 

socialmente referenciada, e; f) a 
divulgação de informações sobre 
vários CMEs de dezenas de muni-

Deste modo, como fica a atua-
ção do CME? Não tem atuado em 
suas funções deliberativas, consul-

tivas e informativas. Porém, tem 
atuado de forma relevante e com-
prometida em seu papel de propo-
nente, mobilizador e formador de 
opiniões. Seus últimos atos dizem 
respeito ao apoio da ocupação das 
escolas pelos estudantes; votou 
moções de repúdio ao não paga-
mento (ou atraso) de salários aos 
servidores da educação; tem reali-
zado debates sobre a conjuntura 
politica e econômica do Brasil; 
realizou atividades conjuntas a 
outras entidades sobre a Reforma 
do Ensino Médio e a Escola sem 
partido e, conta ainda, com uma 
extensa programação sobre o atual 
modelo de Estado que o Brasil vem 
assimilando, com as perdas de 

UBERLÂNDIA 

No município de Uberlân-
dia/MG, não se constituiu um Siste-
ma Municipal de Educação (SME). 
Com isso, a Secretaria Municipal 
de Educação (SMED) fica subordi-
nada à Superintendência Regional 
de Ensino (SRE), o que na prática 
cria um certo constrangimento 
quanto à política educacional muni-
cipal, pois, dentre outros elemen-
tos, Calendário Escolar e PPP, 
passam por avaliação da SRE, 
mesmo apesar da autonomia do 
Município – um preceito da Consti-
tuição Federal de 1988. 

Embora tenha um conjunto 
muito bem organizado de EMEIs e 
de EMEFs (mais de uma centena), 
um corpo qualificado de técni-
cos/especialistas em educação, um 
centro de formação de professo-
res... não tem sistema, pois carece 
de uma Lei Municipal, que já foi 
elaborada no âmbito do CME, 
porém não foi avaliada/votada na 
Casa do Povo. Tal projeto enfrenta 
os interesses econômicos, ou seja, 
o município não tem como arcar 
com a implantação do sistema, 
pois carece de recursos para tal. 

direitos sociais. 

ARAGUARI 

A  s i t u a ç ã o  a t u a l  d o 
CME/Araguari pode ser melhor 
compreendida à luz do movimento 
político-partidário das últimas admi-
nistrações municipais. Em conver-
sas com conselheiros que partici-
param da administração anterior, 
os mesmos disseram não terem 
participado de nenhuma reunião no 
ano de 2017. Nos relatos, contata-
se a presença da influência política 
na composição do Conselho. Outro 
novo integrante alegou que houve 
uma reunião de substituição e, ao 
mesmo tempo, de recondução de 
alguns membros, não sendo pauta-
do qualquer outro assunto.  

Em resumo, depois da eleição 
do ano passado, parece que o 
CME ficou dividido em decorrência 
de alguns segmentos (membros) 
ter apoiado a gestão anterior, que 
saiu derrotada nas últimas elei-
ções. No entanto, entra prefeito e 
sai prefeito, a presidente se perpe-
tua no cargo, "orientando" os con-
selheiros conforme o entendimento 
da Secretaria Municipal de Educa-
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“O CME de UDIA tem 

atuado de forma relevante e 

comprometida em seu papel 

de proponente, mobilizador 

e formador de opiniões” 

Maria Alice de M. Aranda; Fábio Perboni; Lucas Gabriel dos S. Sayão;  Alessandra D. de Souza  

Antonio Bosco de Lima; Jeovandir Prado 

Ari Raimann, Camila A. Vicente Oliveira, Elizabeth G. Raimann  

Egeslaine de Nez; Ralf H. Siebiger 

Foto da Secretaria Municipal de 
Araguari que ocupa um antigo 
armazém de cargas da Rede 

Ferroviária construído no início 
do século passado 

O III ENCME aconteceu em 
Dourados/MS, em maio de 

2017! 

“Uma das evidências 

analíticas perceptíveis é a 

interação entre o município 

(através dos seus 

representantes) e a 

sociedade civil (conselheiros 

que a representam).” 

ção em temas de interesses da 
própria Secretaria.  

A referida presidente aparece 
como representante de uma uni-
versidade privada, ocultando, as-
sim, uma segunda representação, 
pois é funcionária de carreira e 
diretora do departamento de escri-
turação da Secretaria Municipal há 
vários anos. 

cípios, permitindo-nos fazer um 
panorama de como cada região 
vem tratando deste órgão e quais 
demandas merecem mais atenção. 

4. Principais pontos de me-
lhoria:  Nesse quesito, destacam-
se: a) falta de coordenação e con-
trole de tempo de palestrantes e 
debatedores, estendendo os horá-
rios do evento, e atraso no início 
das atividades; b) pouca divulga-
ção; c) ausência de representantes 
dos conselhos em questão para a 
melhor qualidade das discussões, 
e; d) pouca participação da comu-
nidade local (escolas, prefeitura, 
secretários e acadêmicos). 

das e aos desafios do Conselho 
Municipal de Educação de Minei-
ros, em busca da melhoria da edu-
cação.”  

Indagamos a presidente sobre 
a função importante do Conselho 
que é a mobilização da sociedade 
em torno da educação. Eis a res-
posta: “[...] O CME Mineiros sente 
a dificuldade de realizar tal mobili-
zação, porque, quando precisamos 
mobilizar a sociedade para deba-
termos a educação, para analisar-
mos como ela está, percebemos 
que a sociedade ainda não respon-
de como esperado. [...] A socieda-
de vem se interessando mais, mas 
ainda estamos longe do que preci-
samos. O Conselho tem um grande 
desafio.” 

“O envolvimento dos 

pesquisadores com os 

conselhos da região ocorre 

para além da pesquisa.” 

tantemente as atribuições do con-
selho, seus limites e possibilida-
des, no sentido de se garantir a 
legitimidade de suas ações, sua 
importância e seu reconhecimento 
no município. 

“A participação do 

pesquisador nas reuniões 

tem propiciado a 

oportunidade de se discutir 

constantemente as 

atribuições do conselho [...]” 



como objetivo armazenar dados 
coletados nos vários estados, bem 
como o depósito de artigos e resulta-
dos das investigações do GEP-
CMEBr, socializando assim as inves-
tigações coletivas do grupo. E, senão 
o mais importante, os membros dos 
grupos têm atuado junto aos municí-
pios no acompanhamento e avalia-
ção dos Planos Municipais de Educa-
ção (PME), nas respectivas cidades 
onde atuam. 

Podemos afirmar que o financia-
mento junto ao CNPq contribuiu para 
o desenvolvimento e divulgação da 
pesquisa em território nacional, 
abrangendo os Estados de Minas 
Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul e Goiás. Sem o apoio do 
CNPq, não teríamos avançado tanto.  

A pesquisa, iniciada em 2015, 
chega em sua etapa final, culminan-
do com o IV Encontro Nacional sobre 
os Conselhos Municipais de Educa-
ção (IV ENCME), a ser realizado em 
Uberaba, no mês de novembro. 

No projeto, tivemos envolvidos 
cerca de uma dezena de pesquisa-
dores, com produtos variáveis. Ocor-
reu participação em eventos, dentre 
os mais importantes: Encontro Nacio-
nal de Didática e Prática de Ensino, 
em Cuiabá/BR e o Congresso Inter-
nacional da Associação Latino Ame-
ricana de Ciência Política (ALACIP) 
em Montevidéu/UY.  Foram publica-
dos artigos em periódicos e um livro 
que contempla todos os pesquisado-
res do Grupo de Estudos e Pesqui-
sas sobre os Conselhos Municipais 

de Educação no Brasil (GEP-
CMEBr). 

Neste período, ingressaram 
alunos na pós-graduação, tanto no 
mestrado quanto no doutorado,  
investigando sobre os CMEs no Bra-
sil. Foi criado também o Observatório 
Nacional sobre os CMEs, que tem 

A Pesquisa Nacional 

Observatório dos CMEs no Brasil 

No encontro nacional ocorrido 
em Jataí, ventilou-se a ideia da cria-
ção de um observatório sobre os 

Conselhos Mu-
nicipais de Edu-
cação do Brasil. 
O projeto foi 
definido por 
ocas ião  da 
realização do III 
ENCME, em 
Dourados-MS. 

O projeto inclui 
site próprio, em 
domínio público, 
localizado na 

Universidade Federal de Goiás, sob 
a responsabilidade inicial do Prof. Ari 
Raimann (UFG/Jataí).  

Imediatamente após o encontro, 
fizemos os encaminhamentos neces-
sários para a criação do site, visto 
que a proposta era alimentá-lo com 
documentos e registros resultantes 
dos Encontros Nacionais sobre os 
Conselhos Municipais de Educação, 
visando dar maior visibilidade ao 
grupo de pesquisa nacional, buscan-
do também contribuir com a socieda-
de, disponibilizando material referen-
te aos CMEs. 

O site pode ser acessado em: 
observatoriocmebrasil.jatai.ufg.br. 

Aos poucos, vamos atualizando 
os documentos que podem ser publi-

Grupo de Estudos e Pesquisas 
sobre os Conselho Municipais de 

Educação no Brasil 
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Boletim 

ENCME 
Editorial 

O presente boletim é uma publi-
cação vinculada ao projeto de pes-
quisa (2015-2017) intitulado “O Con-
selho Municipal de Educação no 
Brasil e a qualidade socialmente 
referenciada do ensino” , do qual 
participam os estados de Minas 
Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul e Goiás.  

Nesta edição, apresentamos 

informações sobre: o grupo de pes-
quisa nacional, a criação do Obser-
vatório sobre os Conselhos Munici-
pais de Educação no Brasil 
(Observatório CME-Br); os resulta-
dos parciais das pesquisas realiza-
das nos municípios; e a avaliação do 
III Encme. 

Além disso, compartilhamos 
nossas expectativas quanto a reali-

zação do IV Encme (previsto para 
novembro de 2017 em  Uberaba/MG) 
e os dois produtos mais recentes da 
pesquisa: o livro (CMEs no Brasil e a 
Qualidade Social e Política da Edu-
cação) e o dossiê (O Conselho Muni-
cipal de Educação No Brasil e a 
qualidade socialmente referenciada 
do ensino). 

Boa Leitura!  
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Márcia B. Gomes; Ralf H. Siebiger 
Primeiro, a publicação do livro 

contendo resultados sobre a pesqui-
sa nacional, realizada nos estados 
de Minas Gerais, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Goiás, intitu-
lado Conselhos Municipais de Edu-
cação no Brasil e qualidade social e 
política da educação, publicado pela 
Editora Alínea. Tal obra terá trezen-
tos exemplares que serão distribuí-
dos gratuitamente aos participantes 
do IV ENCME, bem como aos con-
selhos das regiões do Triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba.  

Toda pesquisa deve ter um 
cunho social, ou seja, uma contribui-
ção para que ocorram impactos 
significativos na sociedade. O Gru-
po de Estudos e Pesquisa sobre os 
Conselhos Municipais de Educação 
no Brasil (GEP-CMEBr), tem como 
contrapartida social a publicação e 
divulgação dos resultados finais de 
suas pesquisas de forma virtual e 
impressa.  

Dentre os vários produtos que o 
grupo realizou, dois são de suma 
importância.  

Além do livro, será divulgado 
também, como dossiê, o relato em 
forma de artigos intitulado O Conse-
lho Municipal de Educação No Bra-
sil e a qualidade socialmente refe-
renciada do ensino, a ser divulgada 
pela Revista Educere et Educare, 
vinculada ao Centro de Educação, 
Comunicação e Artes (CECA) da 
Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná (UNIOESTE), em versão 
eletrônica e impressa. 

Livro e dossiê temático Antonio Bosco de Lima 

Observatório sobre os  
Conselhos Municipais de  

Educação do Brasil 

IV ENCME 

cas educacionais municipais e, como 
objetivo específico, divulgar os dados 
referentes à fase conclusiva da pesqui-
sa, socializando os resultados finais dos 
quatro estados envolvidos. 

Este quarto encontro a ser realizado 
em Uberaba/MG será constituído por 
dois momentos: mesas de debates, 
compostas por convidados pesquisado-
res dos conselhos, e a avaliação sobre 
a pesquisa desenvolvida até o presente 
momento. 

O IV Encontro Nacional sobre os 
Conselhos Municipais de Educação (IV 
ENCME) faz parte do projeto de pesqui-
sa (2015-2017) intitulado O Conselho 
Municipal de Educação no Brasil e a 
qualidade socialmente referenciada do 
ensino (Processo CNPq 447014-2014-
15), do qual participam os estados de 
Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul e Goiás.  

O encontro tem como objetivo cen-
tral debater as ações impactantes em 
limites ou avanços presentes nas políti-

Antonio Bosco de Lima 

cados. Contudo, já é possível 
ter acesso a vários documentos 
e informações a respeito do 
Grupo de Estudos e Pesquisas 
GEP-CMEBr. Convidamos 
você a conhecer! 

mailto:gep.cme@gmail.com

