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Resumo:
Este trabalho contempla o estudo sobre as relações entre Estado e sociedade nos Conselhos
Municipais de Educação do Estado de Sergipe, como espaços da produção e controle da
gestão pública, bem como na democratização das relações sociais e políticas. Tais espaços
podem permitir o avanço em direção ao ideal democrático, pela progressiva ampliação da
participação política dos indivíduos na sociedade. Dentre os 75 municípios sergipanos foi
realizado levantamento em 48 cidades  que  têm conselhos  municipais  de  educação em
funcionamento.  Com base na  aplicação de  questionários,  entrevistas  semi-estruturadas,
observação não participante  e  em análise  documental  foram pesquisados 14 conselhos
municipais de educação. Durante as investigações foi possível verificar se os conselhos em
Sergipe garantem a representatividade da sociedade e são efetivamente órgãos de Estado,
ou se são instrumentos de governos. Apesar de o caráter deliberativo corresponder a um
processo  coletivo  de  ponderação  e  análise,  nos  conselhos  municipais  de  educação
sergipanos,  foi  possível  perceber,  que  até  o  momento,  não  há  limites  normativos
suficientemente  claros  e  em funcionamento.  Aqui,  apresenta-se  uma crítica  à  idéia  de
representação, fundamentada na ausência de mecanismos formais e estáveis de ordenação
entre os atores da sociedade (os conselheiros) e suas representações. A participação dos
conselheiros,  que  não são  parlamentares  eleitos,  mas  que  representam a sociedade,  se
reveste  de  legitimidade  ao  deter  o  poder  em  suas  deliberações,  fiscalizações  e
encaminhamentos e de forma discursiva, ao apresentar em fóruns públicos, as razões que
justificam  suas  ações.  Essa  participação  indica  o  grau  de  envolvimento  e  de
responsabilização de atores privados, e neste sentido, foi possível identificar, em Sergipe,
que algumas organizações civis adquirem novas atribuições na gestão pública.

Palavras-chave: conselhos  municipais  de  educação,  representação,  gestão  pública
participativa.

Banca  examinadora: Profa.  Maria  Victoria  Espiñeira  Gonzalez,  Prof.  Alvio  Oliveira
Sanches  Filho  Profa.  Maria  Elisabete  Pereira  dos  Santos  Profa.  Maria  Teresa  Franco
Ribeiro Profa. Denise Cristina Vitale Ramos Mendes


	Conselhos Municipais de Educação e Democracia. Relações entre o Estado e a Sociedade nos Conselhos Municipais de Educação de Sergipe.
	Tese de Doutorado apresentada por Verônica Teixeira Marques em 2009.


