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1. JUSTIFICATIVA: 

 

 

A Constituição Federal tem dentre seus princípios fundamentais o Estado Democrático de Direito, a 

cidadania e a soberania popular, como podemos verificar desde logo em seu art. 1º e parágrafo único. 

 

A leitura do texto constitucional nos remete a várias passagens em que destaca a participação popular 

na formulação ou fiscalização das políticas públicas. Como exemplos, podemos citar o art. 10, art. 14, incisos I, II e III, 

art. 29, incisos XII e XIII, art. 31, § 3º, art. 37, § 3º, art. 49, inciso XV, 194, inciso VII, art. 198, inciso III e art. 204, 

inciso II. 

 

“É nesse sentido, muito embora não especificado nas alíneas constitucionais, que está introjetada a 

ideia da formação dos Conselhos Gestores, órgãos paritários de caráter interinstitucional inovador, funcionando 

como arena de mediação entre a sociedade civil e o Estado. 

Com base nestes dispositivos constitucionais, os Conselhos Gestores são criados como fóruns capazes 

de, em alguma medida, canalizar as reivindicações populares e, ao mesmo tempo, se constituírem em esferas 

públicas democráticas de controle da Administração Pública”
1
. 

 

Numa democracia participativa como a brasileira, os Conselhos de Direitos ou Gestores têm grande 

importância no cenário nacional, configurando-se searas de participação popular, por meio da representação da 

sociedade civil, com atribuição de participarem da formulação das políticas públicas e fiscalizarem o seu cumprimento, 

razão pela qual é imprescindível que tenham caráter deliberativo e não só consultivo.  

 

Assim, no nosso entender, é imprescindível a participação dos representantes da sociedade civil na 

composição dos Conselhos de Direitos, sem a qual tais órgãos colegiados passam a ser simples espaços de ratificação 

das decisões tomadas pelo Poder Público, posto que compostos apenas por representantes por ele indicados, os quais, 

por certo, defenderão apenas os seus próprios interesses, correndo-se o risco de serem deixados de lado os interesses do 

povo, em especial das minorias socialmente excluídas. 

 

Após 1988, em respeito ao princípio constitucional da soberania popular, muitos Conselhos Gestores ou de 

Direitos foram criados, seja no âmbito nacional, seja no estadual ou municipal.  

 

Na composição de alguns desses Conselhos, geralmente presenciamos a paridade entre representantes do 

governo e da sociedade civil. A título de exemplo, podemos mencionar a Lei Federal nº 8.142/90 (Conselho Nacional 

de Saúde), Lei Federal nº 8.742/93 (Conselhos de Assistência Social - art. 16), Lei Federal nº 8.842/94 (Conselhos dos 

Idosos - art. 6), Lei Federal nº 8.242/91 (Conselho Nacional da Criança e do Adolescente - art. 3º). 

 

Essa paridade, porém, não é acompanhada pela grande maioria dos Conselhos de Educação, em especial dos 

Conselhos Estaduais de Educação, uma vez que a sociedade civil não acaba participando de sua composição, deixando, 

assim, as deliberações por eles tomadas nas mãos apenas de representantes do poder público.  

 

No nosso entender, a falta de paridade entre representantes da sociedade civil e do poder público na 

composição dos Conselhos de Educação fere o princípio constitucional da democracia participativa, na qual a soberania 

popular é imperiosa.   

 

A sociedade civil, representada por alunos, pais de alunos, associações ou movimentos sociais que defendem 

os interesses da educação, deveria compor os Conselhos de Educação, a fim de possibilitar sua oxigenação, trazendo 

para a mesa de debate as questões do dia-a-dia escolar, a visão dos usuários do serviço de educação ofertado pelo 

Estado e pelos particulares por força do art. 209, I, da C.F.. A sociedade civil presente, em igual número que os 

representantes do Poder Público dará maior representatividade e legitimidade às deliberações desses órgãos colegiados.  
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O Conselho de Direito tem a importante missão de, deliberando, participar da formulação e fiscalização das 

políticas públicas. Logo, se ele não contar com a representação paritária entre representantes da sociedade civil e do 

poder público, não atenderá aos anseios da democracia participativa desejada pelos legisladores constituintes de 1988.   

 

Assim, se ao Ministério Público, a teor do disposto no art. 127, da Constituição Federal cabe a defesa do 

regime democrático e dos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias para sua garantia, 

aos Procuradores e Promotores de Justiça cabe perseguir a democracia participativa nos Conselhos de Direitos, em 

especial nos Conselhos de Educação, alvo do presente estudo, e os quais são menos abertos à participação popular por 

meio da representação da sociedade civil em sua composição. 

 

 

2. EXPOSIÇÃO DA TESE: 

 

 

Democracia, como regime político, “é um processo de convivência social em que o poder emana do povo, há 

de ser exercido, direta ou indiretamente, pelo povo em proveito do povo”
2
.  

 

Democracia é “defender que todos têm o direito de igual participação no debate político e uma chance real de 

progredir e florescer como ser humano independente das características que lhe são inatas e que não dependem de sua 

vontade
3
. 

 

A democracia “julga da mesma maneira a vontade política de cada um, assim como respeita igualmente cada 

credo político, cada opinião política, cuja expressão, aliás, é a vontade política. Por isso, a democracia dá a cada 

convicção política a mesma possibilidade de exprimir-se e de buscar conquistar o ânimo dos homens através da livre 

concorrência (Kelsen 1993, 103-104)”
4
.  

 

Quando a Constituição Federal de 1988, em seu art. 1º, parágrafo único, diz que “todo poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente (...)”, nada mais está ela a dizer que a democracia é a 

base do Estado Democrático de Direito, que, por sua vez, fundamenta-se nos elementos primordiais elencados no 

“caput”, dentre eles a cidadania. 

 

“A democracia que o Estado Democrático de Direito realiza há de ser um processo de convivência social 

numa sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I), em que o poder emana do povo, e deve ser exercido em proveito do 

povo, diretamente ou por representantes eleitos (art. 1º, parágrafo único); participativa, porque envolve a participação 

crescente do povo no processo decisório e na formação dos atos de governo; pluralista, porque respeita a  pluralidade de 

ideias, culturas e etnias e pressupõe assim o diálogo entre opiniões e pensamentos divergentes e a possibilidade de 

convivência de formas de organização e interesses diferentes da sociedade; há de ser um processo de liberação da 

pessoa humana das formas de opressão que não depende apenas do reconhecimento formal de certos direitos 

individuais, políticos e sociais, mas especialmente da vigência de condições econômicas suscetíveis de favorecer o seu 

pleno exercício”
5
. 

 

Ao mesmo tempo em que a Constituição Federal privilegia a soberania popular, ela aponta a descentralização 

da Administração Pública numa tentativa de reduzir o poder central do Estado, contando com a participação de seu 

usuário na condução das políticas públicas que envolvem os direitos sociais e fundamentais estabelecidos no art. 6º, 

conforme podemos verificar pelo art. 37, § 3º.   

 

José Afonso da Silva afirma que a participação do usuário na Administração Pública depende de lei, que 

deve trazer outras formas de participação além das estabelecidas no dispositivo constitucional indicado, “até porque a 

enumeração dos incisos do artigo não caracteriza participação na Admistração, porque o usuário continua externo à 

formação das decisões. Participa apenas quem interfere, colabora, na formação das decisões (...)
6
. 

 

Uma das formas encontradas pela Constituição Federal de expressar a democracia participativa foi 

possibilitar que os Conselhos de Direitos, como órgãos colegiados que atuam na formulação de políticas públicas, sejam 

integrados, paritariamente, por representantes do poder público e da sociedade civil e sejam dotados de poderes 

deliberativos. 
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Exemplo disso pode ser visto no art. 198, inciso III, da Constituição Federal, que prevê a participação da 

comunidade nas políticas públicas relacionadas ao SUS, de modo que a Lei Federal nº 8.142/90, regulamentando esse 

dispositivo constitucional, prevê em seu art. 1º que:  

 

“ O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada 

esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 

I - a Conferência de Saúde; e 

II - o Conselho de Saúde. 

 

§ 1o A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para 

avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, 

convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

 

§ 2o O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do 

governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas 

decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 

 

 

É certo, porém, que a previsão de existência dos Conselhos de Direitos não consta expressamente no texto 

constitucional, mas a partir do momento em que temos como princípios fundamentais do Estado Brasileiro a soberania 

popular com a descentralização administrativa, tais órgãos colegiados com representatividade da sociedade civil passam 

a refletir instâncias em que poder público e o povo podem sentar juntos para debaterem políticas públicas, garantindo a 

participação popular na formulação destas e a fiscalização da sua execução. 

 

Os Conselhos de Direitos, em suas mais diferentes áreas (meio ambiente, saúde, educação, idoso, pessoa com 

deficiência, etc.), devem existir em todos os níveis da federação, posto que são órgãos formuladores de políticas 

públicas e, como tal, devem deliberar sobre essas políticas no âmbito nacional, distrital, estadual e municipal, numa 

forma de expressão da democracia participativa.  

 

Nesse sentido, não há como concebermos Conselhos de Direitos sem a participação popular, pois se 

compostos apenas por representantes do poder público, funcionarão como órgãos consultivos do governo, assessorando-

o tecnicamente, como se fossem apenas um braço da Administração Pública. 

 

Nos Conselhos de Direitos, o poder de decisão é partilhado e as ações e políticas públicas das três esferas da 

federação sofrem o controle social por meio da presença da sociedade civil em sua composição, cujos representantes 

devem ser em igual número que os do poder público. 

 

Além da paridade entre representantes do poder público e da sociedade civil, para que os Conselhos de 

Direitos sejam a viva expressão da democracia participativa e da soberania popular, devem eles ter poder de 

deliberarem (e não só serem consultados) sobre as questões postas em discussão. Sem o caráter deliberativo, não terão 

força para efetivar a vontade do povo na formulação ou análise das políticas públicas, enfraquecendo o princípio 

constitucional da soberania popular.  

 

Pois bem. Se tomarmos como referência os Conselhos de Educação, em especial os Estaduais, alvo desse 

nosso estudo, temos que a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 206, inciso VI, que a gestão democrática é um 

dos princípios que devem nortear o ensino brasileiro. Tal regra é repetida pelo art. 3º, inciso VIII, da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). 

 

A respeito da gestão democrática do ensino, diz Moaci Alves Carneiro
7
, que se trata de um “valor que faz 

construir e enxergar a escola-cidadã que nada tem a ver com um modelo burocrático, tradicional, tecnicista e excludente 

que, ainda, prevalece. Na gestão democrática, a ideologia da burocracia, que tem como eixo a hierarquia autoritária, é 

substituída pela ‘construção da hegemonia da vontade comum’ (...). A compreensão de gestão democrática do ensino 

público tem evoluído de acordo com o contexto e com o próprio entendimento das comunidades da relevância da 

educação e da função social da escola”. 

 

Vemos, assim, que as questões que norteiam o dia-a-dia das escolas que integram o sistema de ensino 

brasileiro, público e privado, devem ser deliberadas por toda comunidade escolar, a fim de propiciarem que os 

interesses de todos, em especial daqueles que representam a minoria social, sejam ouvidos e respeitados.  
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“A gestão democrática do ensino público é fundamental para a ultrapassagem de práticas sociais alicerçadas 

na exclusão, na discriminação, na apartação social que inviabilizam a construção histórico-social dos sujeitos. Nesse 

sentido, a ingerência político partidária na gestão escolar é antidemocrática e deformadora dos interesses educacionais
8
. 

 

Se nas comunidades escolares a participação de todos que dela fazem parte deve acontecer nas deliberações 

relacionadas à gestão escolar, como podemos aceitar que os órgãos de educação que compõem o sistema de ensino 

estadual, como os Conselhos de Educação, a participação democrática e paritária entre os representantes do Poder 

Público e da sociedade não aconteça ? 

 

É importante apontar, ainda, que pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), o 

Estado é responsável pelo sistema estadual de ensino, que, nos termos do art. 17, compreende as instituições de ensino 

mantidas pelo Poder Público estadual (I), as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal 

(II), as instituições de ensino fundamental e médio criadas pela iniciativa privada (III) e os órgãos de educação estadual 

(IV), no caso, o Conselho Estadual de Educação é um deles. 

 

Vemos, então, que o Conselho Estadual de Educação delibera sobre questões que afetam todo o sistema 

estadual de ensino especificado no art. 17, da LDBEN, mas as reivindicações populares não encontram voz na maioria 

desses órgãos estaduais colegiados, embora suas deliberações atinjam toda sociedade. 

 

Tais órgãos de educação têm fundamental importância na formulação das políticas públicas educacionais, 

sendo de extrema relevância as matérias que dependem de sua deliberação. Vejamos como exemplo, o Conselho de 

Educação do Estado de São Paulo, cuja Lei nº 10.403/71, em seu art. 2º, aponta como sua atribuição: 

 

I - formular os objetivos e traçar normas para a organização do Sistema de Ensino do Estado de São Paulo; 

II - elaborar e manter atualizado o Plano Estadual de Educação, com aprovação do Governador; 

III - fixar critérios para o emprego de recursos destinados à Educação, provenientes do Estado, da União, dos 

Municípios ou de outra fonte, assegurando-lhe aplicação harmônica e bem assim pronunciar-se sobre convênios de ação 

interadministrativa; 

IV - fixar normas para a concessão de auxílio do Estado a entidades sem fins lucrativos, mantenedoras de escolas, 

visando assegurar o ensino gratuito aos menores, dos sete aos quatorze anos, portadores de deficiência, doença ou 

desvio da normalidade." 

V - fixar critérios para a concessão de bolsas de estudo no ensino ulterior ao do primeiro grau, bem como para a fixação 

do respectivo valor e forma de sua restituição; 

VI - pronunciar-se sobre a instituição de fundações ou associações de fins escolares, cuja manutenção seja total ou 

parcialmente feita pelo Poder Público estadual, e aprovar-lhes os respectivos estatutos; 

VII - fixar normas para a instalação e funcionamento de estabelecimentos de ensino do primeiro e segundo graus 

mantidos pelo Estado, e aprovar os respectivos regimentos e suas alterações; 

VIII - fixar normas para a instalação, autorização de funcionamento e reconhecimento de estabelecimentos de ensino do 

primeiro e segundo graus, municipais ou privados, bem como para aprovação dos respectivos regimentos e suas 

alterações; 

IX - fixar normas para a fiscalização dos estabelecimentos referidos no inciso anterior, dispondo inclusive sobre casos 

de cassação de funcionamento ou de reconhecimento; 

X - autorizar a instalação e o funcionamento de universidades estaduais e municipais ou mantidas por fundações ou 

associações instituídas pelo Poder Público estadual ou municipal; aprovar-lhes os estatutos e regimentos gerais e suas 

alterações; reconhecê-las e aos novos cursos que venham a ser por elas criados nas formas dos respectivos estatutos ou 

regimentos gerais; 

XI - autorizar a instalação e o funcionamento dos estabelecimentos isolados de ensino superior estaduais e municipais, 

ou mantidos por fundações ou associações instituídas pelo Poder Público estadual ou municipal, assim como de seus 

novos cursos; aprovar-lhes os regimentos e suas alterações e reconhecê-los; 
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XII - fiscalizar inclusive através de apreciação dos relatórios anuais, os estabelecimentos isolados de ensino superior, de 

que trata o inciso XI, facultada a delegação, total e parcial, de competência à Secretaria da Educação, que a exercerá de 

acordo com normas fixadas pelo Conselho; 

XIII - proceder na forma do artigo 49 da Lei Federal n. 5.540, de 28 de novembro de 1968, à verificação periódica das 

universidades e estabelecimentos isolados de ensino superior referidos nos incisos X e XI deste artigo, para os fins 

previstos no artigo 48 da mesma lei; 

XIV - exercer o controle dos resultados obtidos pelos estabelecimentos isolados de ensino superior, mantidos pelo 

Estado, ou por fundações ou associações pelo mesmo instituídas, quanto ao atendimento das suas finalidades e objetivos 

institucionais, assim como proceder à análise do seu custo e produtividade, facultada a delegação, total ou parcial, de 

competência à Secretaria da Educação, que a exercerá, de acordo com normas fixadas pelo Conselho; 

XV - pronunciar-se sobre a incorporação, ao Estado, de escolas de qualquer grau e, bem assim, sobre a transferência de 

estabelecimento de ensino superior e de um para outro mantenedor, quando o património houver sido constituído, no 

todo, ou em parte, por contribuições do Estado, do Município ou da União; 

XVI - aprovar a reunião dos estabelecimentos isolados de ensino superior referidos no inciso XI deste artigo em 

federações de escolas, ou sua incorporação a universidades; 

XVII - fixar as condições para a admissão, a qualquer título, em cargos e funções do magistério estadual do primeiro e 

segundo graus, assim como as condições de provimento, carreira e regimes de trabalho dos docentes dos 

estabelecimentos isolados de ensino superior estadual ou municipal; 

XVIII - fixar normas para a admissão nas funções de docentes dos estabelecimentos isolados de ensino superior, 

mantidos pelo Estado, fundações ou associações por ele instituídas e aprovar em cada caso, a admissão; 

XIX - fixar normas para a admissão nas funções de docentes dos estabelecimentos isolados de ensino superior, 

mantidos pelos Municípios ou fundações ou associações instituídas pelo Poder Público municipal, e aprovar, em cada 

caso, as indicações feitas; 

XX - fixar critérios para a avaliação de títulos de candidatos aos concursos para o provimento efetivo de qualquer cargo 

da carreira docente nos estabelecimentos isolados de ensino superior, mantidos pelo Estado, e aprovar a constituição das 

respectivas bancas examinadoras; 

XXI - fixar normas e decidir sobre a cassação de autorização de funcionamento ou de reconhecimento de qualquer 

curso ou escola vinculados ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, respeitado o que dispõe o § 2.° do artigo 2.° 

do Decreto-Lei Federal n. 464, de 11 de fevereiro de 1969; 

XXII - promover correicões em qualquer estabelecimento vinculado ao Sistema Estadual de Ensino e sugerir 

providências; 

XXIII - dispor sobre as adaptações necessárias à transferência de alunos de uma para outra escola ou curso, inclusive de 

estabelecimento de país estrangeiro, em relação ao ensino médio e aos estabelecimentos isolados de ensino superior 

referidos no inciso XI deste artigo; 

XXIV - fixar normas sobre os cursos de aprendizagem de que trata o artigo 51 da Lei Federal n. 4.024, de 20 de 

dezembro de 1961, com a redacão alterada pelo Decreto-Lei Federal n. 937, de 13 de outubro de 1969, e aprovar os 

relatórios anuais das entidades responsáveis pelos referidos cursos; 

XXV - sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento do ensino; 

XXVI - emitir parecer sobre assuntos ou questões de sua competência, que lhe sejam submetidos pelo Governo do 

Estado; 

XXVII - julgar, em última instância, na forma da alínea "a" áo artigo 50 da Lei Federal n. 5.540, de 28 de novembro de 

1968, recursos por estrita argüição de ilegalidade das decisões finais das universidades e dos estabelecimentos isolados 

de ensino superior referidos nos incisos X e XI deste artigo; 

XXVIII - exercer as demais atribuições que a legislação federal confere aos conselhos estaduais de educacão e, bem 

assim, no que couber, no âmbito estadual, as que são consignadas ao Conselho Federal de Educação em relação ao 

sistema de ensino da União; 



 

 

XXIX - elaborar seu regimento, submetendo-o à aprovação do Governador. 

O Conselho de Educação do Estado de São Paulo é composto por 24 (vinte e quatro) membros nomeados 

pelo Governador, escolhidos entre pessoas de notório saber e experiência em matéria de educação, observada a devida 

representação dos diversos graus de ensino e a participação de representantes do ensino público e privado (art. 5º, Lei nº 

10.403/71). Tem poder de deliberação, porém não conta com a participação de representantes da sociedade civil, não 

prevendo, portanto, a paridade entre estes e os representantes do poder público (art. 1º, Lei nº 10.403/71). 

 
Uma pesquisa feita pela Ong “Ação Educativa”, publicada no Blog “de olho nos Conselhos Estaduais de 

Educação”, publicada em 02 de novembro de 2010, revelou que a maioria deles não conta com a participação popular 

em sua composição. 

 

A pesquisa referida foi feita via internet, consultando 26 Conselhos Estaduais, cujas conclusões merecem 

destaque: 

 

1. Dos 26 Conselhos Estaduais pesquisados, no tocante à composição dos Conselheiros, veirificou-se 

que: 

 

a) 11 (onze) preveem os representantes da sociedade civil com especificação dos segmentos que a 

representarão; 10 (dez) não preveem a indicação de representantes da sociedade civil e 05 (cinco) 

preveem indicações dos representantes da sociedade civil, porém não especificam os segmentos que a 

representarão; 

 

b) 19 (dezenove) não contam com a participação de pais e alunos dentre os Conselheiros; 08 (oito) têm a 

representação de alunos e 07 (sete), de pais. 

 

1.2.  14 (catorze) possibilitam a recondução dos Conselheiros nomeados por uma única vez; em 08 

(oito) a legislação não menciona a possibilidade ou impossibilidade de recondução dos Conselheiros; 

04 (quatro) não têm restrições sobre o número de vezes em que os Conselheiros poderão ser 

reconduzidos e 01 (um) prevê a possibilidade deles serem reconduzidos por duas vezes. 

 

1.3. Em todos os Estados, a nomeação dos Conselheiros é feia pelo Governador, sendo que no 

Amazonas, em Goiás e no Piauí, há a necessidade dessa nomeação ser aprovada pela Assembléia 

Legislativa. 

 

 

A Lei Federal nº 9.131/95, que cria o Conselho Nacional de Educação (CNE), estabelece que ele será 

composto pela Câmara de Educação Básica e pela Câmara de Educação Superior, as quais serão constituídas cada uma, 

por doze conselheiros (...) nomeados pelo Presidente da República (art. 8º), sendo que pelo menos a metade, 

obrigatoriamente, provem de indicações em listas elaboradas especialmente para cada Câmara, mediante consulta a 

entidades da sociedade civil, relacionadas às áreas de atuação dos respectivos colegiados (§1º - destaquei). 

  

Vemos, então, que a sociedade civil está indicada como parte integrante do CNE, embora a lei não 

especifique quais seriam as entidades que a representariam. 

 

Já no tocante aos Conselhos Estaduais de Educação a representatividade da sociedade civil é bem difícil de se 

mostrar presente e o exemplo de São Paulo, o maior Estado da Federação em termos populacionais, é bastante 

emblemático, ainda mais se considerarmos que a Lei que o criou data de 1971, portanto totalmente fora do contexto da 

Constituição Federal que, como dito, fundamenta-se na democracia participativa, elevando como soberana a vontade 

popular.  

 

A Constituição do Estado de São Paulo prevê em seu art. 242 que o “Conselho Estadual de Educação é órgão 

normativo, consultivo e deliberativo do sistema de ensino do Estado de São Paulo, com suas atribuições, organização e 

composição definidas em lei”, mas até hoje, essa lei não foi atualizada, garantindo representatividade para a sociedade 

civil nesse órgão colegiado de extrema importância para o sistema estadual de ensino. 

 

Analisando a composição do atual Conselho de Educação de São Paulo, veremos que grande parte dos seus 

Conselheiros são provenientes do ensino superior, muitos dos quais de universidades particulares, havendo dentre eles, 

dentista e advogado. Há, também, representantes de escolas particulares de ensino básico. Os representantes do poder 

público são, em geral, professores da UNICAMP e USP.  



 

 

 

Não podemos aceitar que os representantes da rede privada de ensino, básica ou superior, sejam considerados 

representantes da sociedade civil, posto que integram a rede de ensino do Estado, a teor do art. 17, da LDBEN e como 

tal são representantes do poder público. 

  

A escola pública de educação básica tem poucos assentos na composição do Conselho Estadual de Educação 

de São Paulo e a sociedade civil, então, praticamente nenhum, salvo uma Conselheira identificada como esposa de um 

Deputado Estadual e membro de uma ONG, que não conseguimos localizar na pesquisa que fizemos na internet. 

 

Muitos dos Conselheiros da Educação de São Paulo são quase que vitalícios, pois alguns integram o órgão 

colegiado desde 1999, outros, desde 2001 e assim por diante, evidenciando que a recondução ao cargo, cujo mandato é 

de dois anos (art.5º, da Lei Estadual nº10.403/71), não tem limites. É quase que um órgão dinástico. 

 

Em 2007, foi apresentado um projeto de lei na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo pelo 

Deputado Estadual Roque Barbieri do PTB, propondo a alteração de dispositivos da Lei nº 10.403/71, reorganizando o 

Conselho Estadual de Educação.  

 

Referido projeto-de-lei não foi posto em pauta para análise e eventual aprovação, mas a sua leitura revela a 

manutenção da não participação de representantes da sociedade civil na composição do Conselho Estadual de 

Educação, que passaria a ter metade de seus integrantes, do total de 24 (vinte e quatro), indicados diretamente pelo 

Chefe do Poder Executivo e metade deveria ser escolhida pela Assembléia Legislativa do Estado, observada a devida 

representação dos dirversos graus de ensino e participação de representantes do ensino público e privado. 

 

Nas justificativas da apresentação desse projeto, o então Deputado Estadual afirma que o colegiado, 

composto por integrantes de notório saber e experiência em área de educação, são os responsáveis pela formulação das 

políticas públicas na área de ensino, motivo que se revestem, suas indicações, de enorme responsabilidade e 

inquestionável representatividade. Nesse sentido, por meio do projeto de lei, procurava-se estabelecer uma metodologia 

mais representativa na indicação dos conselheiros do Conselho Estadual de Educação, trazendo a participação do Poder 

Legislativo, integrado por mandatários da população para representá-los na fiscalização e na realização do processo 

legislativo estadual, na  escolha de metade dos integrantes daquele Órgão, além de estabelecer transparência e 

legitimidade nas prerrogativas do exercício das funções de conselheiro, levando a um aperfeiçoamento da legislação 

que rege a matéria. 

 

É fato que o projeto melhora a Lei atualmente em vigor, que data de 1971, pois estabelece mandato com 

possibilidade de apenas uma recondução e reconhece a necessidade de se dar mais representatividade popular ao 

Conselho Estadual de Educação, cuja importância é apontada nas justificativas do projeto de lei, em razão da 

formulação de políticas públicas relacionadas à área do ensino. Todavia, esse mesmo projeto não permite, ainda, a 

participação de representantes eleitos pela própria sociedade civil, ou seja, alunos, pais de alunos, associações e 

movimentos sociais ligados à defesa dos interesses da educação, em número igual aos representantes do poder público. 

 

Se os Conselhos de Educação dos demais Estados da Federação forem analisados em sua composição, talvez 

a realidade não seja muito diferente da que foi constatada no Estado de São Paulo e a pesquisa acima apontada 

referenda essa conclusão. 

 

Por outro lado, alguns Estados conseguiram aproximar a legislação do Conselho de Educação aos princípios 

da Constituição Federal de 1988. 

 

No Rio de Janeiro, por exemplo, o Conselho de Educação é instituído pela Lei 3.155/98, que prevê que na 

composição dos 21 membros, 08 (oito) são escolhidos pelo Governador, 08(oito), pela  Assembléia Legislativa e 05 

(cinco), por membros de classe ou associações da área da educação. A sociedade civil está presente, porém não em 

paridade com os representantes dos demais órgãos.  

 

O Mato Grosso do Sul, por meio da Lei nº 1460/93, criou o seu Conselho Estadual de Educação, 

determinando que a escolha de seus integrantes será do Governador, que levará em conta a necessidade de nele serem 

devidamente representadas as diversas regiões do Estado, os diversos graus de ensino e o magistério oficial e particular. 

O Decreto Regulamentador nº 11.942/05, ao especificar os grupos que serão indicados pelo Governador, prevê que um 

deles deverá representar os Movimentos Populares que realizam atividades ou experiências na área educacional, dando, 

então representatividade para a sociedade civil.  

 

Embora essa representação dos Conselhos Estaduais do Rio de Janeiro e do Mato Grosso do Sul não seja 

paritária, é inegável que houve uma tentativa de se afinar os órgãos colegiados com os princípios constitucionais da 

soberania popular e da descentralização da Administração Pública. 

 



 

 

Num momento em que a educação tem sido amplamente discutida na tentativa de se melhorar a sua 

qualidade e atingir os seus objetivos previstos no art. 205, da Constituição Federal
9
,  como podem os destinatários dessa 

educação permanecerem apartados das instâncias públicas que discutem o serviço que lhes é prestado ? 

 

Não vemos, portanto, motivo para que os alunos do ensino médio e superior, seja da rede pública como da 

privada, bem como os seus pais, associações ou movimentos sociais ligados a questões da educação, não possam 

representar a sociedade civil nos Conselhos Estaduais de Educação, a fim de que possam deliberar sobre assuntos que 

são de grande interesse e importância para eles.  

 

Só assim, no nosso entender, tais Conselhos representarão “esferas públicas democráticas de controle da 

Administração Pública”
10

. 

 

O projeto de lei que instituirá o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2021, que está em 

análise no Congresso Nacional, tal qual o anterior, não prevê a participação da sociedade civil na composição dos 

Conselhos Nacional, Distrital, Estaduais e Municipais de Educação, mas há emendas nessa tentativa.  

 

Uma delas apresentada por nove parlamentares do PT, PSOL e PCdoB, acrescenta a meta 13 à gestão 

democrática do ensino, com o seguinte teor: “democratizar a gestão da educação e das instituições educativas, 

garantindo a participação dos estudantes, funcionários, pais ou responsáveis, professores, gestores e comunidade local 

na definição e realização das políticas educacionais, de modo a estabelecer o pleno funcionamento dos conselhos e 

órgãos colegiados de deliberação coletiva da área educacional”. 

 

A outra emenda foi apresentada por três parlamentares do PT e do PSOL, acrescentando a meta 19, no 

seguinte sentido: “garantir que nos conselhos de educação, da União, dos Estados, do DF e dos municípios, bem como 

nos colegiados escolares, os pais e alunos possuam, pelo menos, metade dos assentos”. 

 

Por fim, a emenda apresentada pela deputada Fátima Bezerra (PT-RN) modifica o art. 9º, propondo que 

Estados, Distrito Federal e Municípios “deverão aprovar leis específicas disciplinando a gestão democrática da 

educação em seus respectivos âmbitos de atuação no prazo de um ano contado da publicação desta lei, de forma a 

garantir a constituição paritária dos Conselhos de Educação entre os representantes do governo e da sociedade civil”. 

 

Fica claro que ausência da sociedade civil nos Conselhos de Educação tem sido sentida, porém não tem sido 

trabalhado efetivamente para que isso aconteça de fato, em total desrespeito aos princípios constitucionais da soberania 

popular e da descentralização administrativa. 

 

Diante desse quadro, considerando que a educação é um direito social (art. 6º, C.F.) e que o Ministério 

Público é o defensor do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, “caput”, C.F.), 

deve ele atentar-se sobre a composição dos Conselhos de Educação no âmbito nacional, estadual e municipal, zelando 

pela efetiva representação da sociedade civil, arguindo, se o caso, a inconstitucionalidade das leis que criam tais órgãos 

colegiados com ofensa aos princípios constitucionais da soberania popular e descentralização da Administração Pública. 

 

 

3. CONCLUSÕES: 

 

A) A Constituição Federal tem dentre seus princípios fundamentais a democracia participativa assentada na 

soberania popular (art. 1º, parágrafo único) e na descentralização da Administração Pública (art. 37, § 3º). 

 

B) A interpretação sistemática da Constituição Federal revela que a participação popular é admitida como 

forma de descentralização e controle da Administração Pública. 

 

C) Os Conselhos de Direitos, em suas diversas áreas (educação, saúde, assistência social, meio ambiente, 

idoso, pessoa com deficiência, dentre outras) são instâncias deliberativas de políticas públicas, de modo que, numa 

democracia participativa, não se concebe a existência desses órgãos colegiados sem que a sociedade civil faça parte de 

sua composição e esteja representada paritariamente com os representantes do Poder Público. 

 

D) Os Conselhos de Direito devem ter caráter deliberativo, sob pena de não assegurarem a participação 

popular na gestão pública. 

                                                 
9
 A saber: pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho. 
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 Bruno Prates Costa Oliveira, Novos arranjos institucionais de participação popular pós-1988. Um estudo dos 

Conselhos Gestores municipais na capital do Espírito Santo. 



 

 

 

E) O Conselho de Direito que não conte com a participação da sociedade civil em igual número dos 

representantes do governo e não tenha caráter deliberativo, ofende os princípios constitucionais da soberania popular e 

da descentralização da Administração Pública, de modo que a lei que o criou deve ser reconhecida como 

inconstitucional. 

 

F) Se a educação é um direito social  fundamental (art. 6º, C.F.) e se o Ministéro Público é o defensor do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, “caput”, da C.F.), deve ele atentar-se 

para os Conselhos de Educação, no âmbito federal, estadual, distrital e municipal, a fim de zelar pelo seu caráter 

deliberativo e pela representação da sociedade civil em paridade com os representantes do poder público, garantindo, 

assim, a observância dos princípios constitucionais da soberania popular e da descentralização da Administração 

Pública. 

 

G) As leis que criam Conselhos de Direitos com ofensa aos princípios constitucionais da soberania popular e 

da descentralização da Administração Pública, por não garantirem a participação da sociedade civil em paridade com os 

representantes do governo e por não terem caráter deliberativo, são inconstitucionais, cabendo ao Ministério Público a 

tomada de providências em defesa do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
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