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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo caracterizar o controle social no Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, exercido pelo Conselho de Alimentação 
Escolar - CAE, na perspectiva da cidadania ativa. Controle social institucionalizado é a 
participação de representantes de segmentos da sociedade civil organizada, em 
Conselhos populares, no controle social dos serviços e das políticas públicas. Esse 
estudo buscou investigar o desafio do exercício da participação popular no âmbito do 
controle social autônomo, na perspectiva da cidadania ativa associada à emancipação. 
Adotando uma abordagem quali-quanti foram selecionados para investigação em caráter 
exploratório, Conselhos que atuam no controle da política de alimentação escolar em 
modelos de gestão centralizada, descentralizada e semicentralizada. Os procedimentos 
metodológicos se desdobraram em dois eixos - o primeiro tratou do controle social no 
plano legal, utilizando-se da análise de artigos de leis e normas reguladoras do modelo: 
Constituição Federal (1988), Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado (1995), 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), Plano Nacional de Educação 
(2001), Normas regulamentadoras específicas do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar: Lei 11.947 (2009) e Resolução nº 038 (2009). O segundo eixo buscou 
investigar o controle social no plano institucional, combinando análise documental com 
investigação dos conselhos na prática do controle social. Para tal, foram aplicados 
questionários junto aos conselheiros e realizadas entrevista com os Gestores. Os dados 
foram registrados em quadros e planilhas do sistema EXCCEL, utilizando-se para 
tratamento dos dados qualitativos o recurso da análise de conteúdo. Os resultados 
revelam que, no plano formal, o modelo atende aos princípios da cidadania ativa, mas 
apresenta inconsistência na sua estruturação, delineando atribuições de controle social 
focadas na função fiscal. Revela ainda, que o modelo estabelece uma relação de 
dependência, conselheiro-gestor, que favorece o atrelamento dos Conselhos ao Poder 
local, delimitando o espectro de autonomia dos conselheiros. Os resultados sugerem 
alteração na estruturação do modelo e elaboração de um Programa de orientação 
envolvendo a educação permanente para Conselheiros.  

Palavras-Chave: 1. Democracia; 2. Controle Social; 3. Conselhos; 4. Cidadania 
Ativa; 5. Participação Popular. 
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ABSTRACT 

This study aims to characterize the social control in the National Program of School 
Feeding - NPSF, exercised by the Board of School Food - BSF, in a perspective of 
active citizenship. Institutionalized Social Control is the participation of representatives 
from segments of the organized civil society, in the popular councils, in the social 
control of services and public policies. The study tried to investigate the challenge of 
the exercise of popular participation into the autonomous social control, from the 
perspective of active citizenship related to the emancipation. Adopting a quali-quanti 
approach, Councils were selected to investigation in an explanatory character, that 
operate in the control of the policy of school feeding in centralized, decentralized and 
semi-centralized management models. Methodological procedures were deployed on 
two axes - the first one approaches the social control in the legal area, using articles of 
laws and regulatory norms of the model: Federal Constitution, 1988, Law of Directives 
and Bases of Education, 1996, Master Plan for Reforming the State Apparatus, 1995, 
National Education Plan, 2001, Specific Regulatory Standards of the National School 
Feeding Program: Law No. 11947, 2009 and Resolution No. 038, 2009; the second axe 
tried to investigate social control in the institutional area, combining documental 
analysis with the investigation of councils in the practice of social control. Therefore, 
questionnaires were applied to counselors and interviews were realized with the 
managers. The data were recorded in tables and spreadsheets EXCEL system, using the 
resources of content analysis for the analysis of qualitative data. The results suggest 
that, in the formal area, the model meets the active citizenship principles, but the results 
also show inconsistency in the structure, outlining attributions of social control focused 
on fiscal function. The model establishes a relationship of dependency counselors-
managers, which promotes the bundling of Councils to the Local Authority, delimiting 
the spectrum of the autonomy of the counselors. The results suggest changes in model 
structure and the elaboration of an Orientation Program involving the permanent 
education for council members. 

.

Keywords: 1. Democracy; 2. Social Control; 3. Councils; 4. Active Citizenship; 
5. Popular Participation. 
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APRESENTAÇÃO 

O que me instigou a estudar o tema da presente investigação foi o fato de o 

controle social vir ganhando relevância na sociedade brasileira, a partir da década de 80, 

quando junto dele passou-se a discutir a relação Estado-sociedade. Essa discussão foi 

viabilizada no âmbito das políticas públicas com a instalação, em 1995, do novo 

paradigma de gestão que combinou descentralização da execução com participação 

popular no processo de controle.  

Como servidora pública do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 

FNDE, minha trajetória profissional firmou-se na área de acompanhamento e prestação 

de contas de recursos públicos. As experiências profissionais vivenciadas - do modelo 

centralizador ao processo de descentralização - me levaram a reconhecer, de um lado, as 

dificuldades do Governo Federal (Poder Central) em controlar continuamente a 

execução dos recursos por ele descentralizados e, de outro, a possibilidade da sociedade 

civil assumir essa tarefa. 

Assim, na perspectiva de identificar as possibilidades e dificuldades do controle 

social no Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no modelo preconizado, 

eu me dispus à realização do presente trabalho de investigação. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. O CONTROLE SOCIAL EM QUESTÃO 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi implantado em 

1955 e tem sua origem nas Campanhas de Alimentação Escolar da década de 

40. De acordo com o artigo 208, inciso VII da Constituição Federal de 1988, é 

dever do Estado o “atendimento ao educando em todas as etapas da educação 

básica por meio de programas suplementares de [...] alimentação e assistência 

à saúde” (CF, 1988). Assim, o PNAE deve suprir as necessidades nutricionais 

dos alunos durante sua permanência em sala de aula com o intuito de evitar o 

comprometimento do rendimento escolar e favorecer a formação de hábitos 

alimentares saudáveis, de acordo com seus objetivos preconizados no art. 4º 

da Lei 11.947/2009: 

[...] contribuir para o crescimento e o desenvolvimento 
biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a 
formação de hábito alimentar saudável dos alunos, por meio 
de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de 
refeições que cubram as suas necessidades nutricionais 
durante o período letivo (BRASIL, 2009).  

O desenho do Programa apresenta seis pilares de sustentação de 

acordo com art. 2º da Lei 11.947/2009, in verbis: 

I - o emprego da alimentação saudável e adequada, 
compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que 
respeitem a cultura, tradições e hábitos alimentares saudáveis, 
contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos 
alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em 
conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, 
inclusive dos que necessitam de atenção específica; 

II - a inclusão [do tema] educação alimentar e nutricional no 
processo de ensino e aprendizagem, perpassando o currículo 
escolar com abordagem do tema alimentação e nutrição e o 
desenvolvimento de prática saudável de vida, na perspectiva 
da segurança alimentar e nutricional; 



18

III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados 
na rede pública de educação básica; 

IV - a participação da comunidade no controle social, no 
acompanhamento das ações realizadas pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Municípios para garantir a oferta da 
alimentação escolar saudável e adequada; 

V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos 
para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, 
produzidos em âmbito local e preferencialmente pela 
agricultura familiar e pelos empreendedores familiares, 
priorizando as comunidades tradicionais indígenas e 
remanescentes de quilombos; e  

VI - o direito à alimentação escolar, visando garantir segurança 
alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de forma 
igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e 
condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção 
específica e aqueles em vulnerabilidade social (BRASIL, 2009). 

As diretrizes do PNAE revelam um caráter dualista de atuação por se 

situar enquanto política pública educacional, na interface da saúde. Se por um 

lado propõe segurança alimentar e nutricional aos alunos das redes públicas de 

ensino, por outro, favorece o processo de educação nutricional visando à 

saúde preventiva. Concebido dessa maneira, sua atuação se ampara no rol de 

direitos assegurados à saúde, à previdência e à assistência social, presentes 

no capítulo II, do título VIII da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2002). 

O Programa é gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) e considerado um dos maiores na área de alimentação 

escolar do mundo, além de ser o único de caráter universal. Atendia até 2008 

apenas alunos do ensino fundamental e, atualmente, atende 47 milhões de 

alunos da educação básica, o correspondente a 26% da população brasileira. 

Para o desenvolvimento de suas ações o FNDE descentraliza recursos da 

ordem R$3 bilhões de reais/ano (FNDE, 2010).  O aporte financeiro para o 

PNAE no período de 1995 - 2010 evidencia elevado crescimento 

especialmente a partir de 2009, tendo em vista, conforme já mencionado, a 
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expansão do atendimento aos alunos de toda a rede de educação básica 

(TABELA 1). 

Tabela 1 – Demonstrativo de descentralização de recursos do PNAE, período 
1995 - 2010. 

Ano 
Recursos financeiros
(em milhões de R$) 

Alunos atendidos
 (em milhões) 

1995 590,1 33,2 

1996 454,1 30,5 

1997 672,8 35,1 

1998 785,3 35,3 

1999 871,7 36,9 

2000 901,7 37,1 

2001 920,2 37,1 

2002 848,6 36,9 

2003 954,2 37,3 

2004 1.025 37,8 

2005 1.266 36,4 

2006 1.500 36,3 

2007 1.520 35,7 

2008 1.490 34,6 

2009 2.013 47,0 

2010 3.000 47,0 
Fonte: (FNDE, 2010) 

Várias alterações foram realizadas no desenho do Programa até 

alcançar, nos dias atuais, o status de política pública destacando-se dentre elas 

o controle social do Programa, o fomento ao desenvolvimento da economia 

local e a utilização de 30% dos recursos na compra de produtos da agricultura 

familiar (BRASIL, 2009). 

A execução do PNAE ocorreu de forma centralizada até meados de 

1993 quando as compras eram realizadas por órgão do governo federal e os 
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gêneros alimentícios distribuídos para os governos locais. Em 1994 foi dado 

início ao primeiro ensaio de descentralização da execução do Programa para 

Estados e Municípios, em conformidade com a Lei 8.913 de 12/07/94. 

Inicialmente a União utilizou como modalidade de liberação dos recursos a 

transferência voluntária1 por celebração de convênios de vigência plurianual. 

Nesse primeiro momento o controle social foi previsto, mas não houve 

definição de suas atribuições (BRASIL, 1994).  

O processo de descentralização hoje em curso no País evoluiu do 

caráter de transferências voluntárias de governo para transferências (legais) 

constitucionais (BRASIL, 1997), na medida em que as ações foram se 

concretizando como políticas públicas. Esse modelo de descentralização se 

caracteriza por manter a responsabilidade pelo desenho da política e a 

definição das regras de execução a cargo do governo federal (poder central) 

com execução descentralizada para os governos locais. Nesse movimento, o 

Setor educacional contou inicialmente com a estrutura do Ministério da 

Educação (MEC), representado por suas Delegacias estabelecidas nas 

unidades federadas e, posteriormente com a instituição dos Conselhos de 

Controle Social.  

De acordo com o Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado 

(PDRAE), as possibilidades de êxito na indução da participação popular no 

processo de controle das políticas públicas implicam em mudanças em duas 

dimensões: a legal e a cultural (PR/CRE – PDRAE, 1995). A primeira - das leis 

                                                
1

Transferência voluntária é o repasse de recursos financeiros que não decorre de determinação constitucional ou 
legal, realizado por intermédio de convênio ou contrato de repasse, de acordo com Manual de Gestão de Recursos 
Federais para Agentes Municipais (CGU, 2005).    
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- institucionalizou a participação da sociedade, mas somente ela não é 

suficiente para que a transformação ocorra. A segunda - da cultura – envolve a 

preparação dos agentes das organizações públicas e dos representantes da 

sociedade civil para o exercício do controle social.  

Em 1998, atendendo ao propósito de enxugamento da máquina pública 

com diminuição do aparelho gestor de Estado (PR/CRE - PDRAE, 1995), a 

estrutura do MEC nos Estados foi extinta. Conforme Relatório do grupo de 

trabalho interministerial (GT-CGU/MEC/FNDE, 2004), isso ocorreu antes que a 

institucionalização da participação da sociedade civil no controle da execução 

do PNAE fosse concretizada.  Com a sociedade ainda despreparada - na 

ausência de um projeto de educação cidadã – foi desfeita uma das 

possibilidades que a União teria de estar mais próxima dos conselhos e dos 

gestores locais facilitando, induzindo e fomentando a construção de uma 

cultura de participação, oferecendo condições materiais e favorecendo o 

controle social de suas políticas. 

[...] As DEMEC, por sua vez, possuíam dentre outras 
atribuições, [a de] apoiar o FNDE nas ações descentralizadas 
em todos os Estado da Federação. Especificamente no caso 
da prestação de contas, os processos eram recebidos, 
analisados e, quando necessário, inspecionados pela 
respectiva DEMEC. O término desse procedimento ocorria 
quando do encaminhamento ao FNDE do processo contendo o 
parecer de aprovação ou o relatório para instauração de 
tomada de contas especial. O exame preliminar pela DEMEC 
facilitava as diligências necessárias à complementação de 
informações, vez que aquelas Delegacias encontravam-se 
geograficamente mais próximas dos entes beneficiários [...] 
(CGU, 2004, p. 5).   

Concomitantemente, novos ajustes foram feitos no desenho do 

Programa registrando uma segunda etapa do processo de descentralização. 

Com a emissão da Medida Provisória nº 1.784, de 14 de dezembro de 1997, os 

recursos passaram a ser descentralizados, conforme já referido, por 
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transferência legal e, numa perspectiva de aprofundamento da 

descentralização, possibilitou a execução diretamente por escolas da rede 

pública (BRASIL, 1997). No decorrer dos ajustes necessários à nova realidade, 

a prerrogativa de participação da sociedade civil no processo de controle foi 

sempre mantida. Todavia, a possibilidade de controle social do PNAE somente 

veio a se concretizar no ano de 2000, com a emissão da Medida Provisória nº 

1.979-19/2000 que criou o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) em cada 

município brasileiro (BRASIL, 2000). 

A descentralização da execução do PNAE ocorre em dois níveis: da 

União para estados, municípios e escolas federais e de estados e municípios 

para as escolas de suas redes (BRASIL, 2009). A execução do Programa por 

escolas é o grau mais ousado da descentralização, pois na perspectiva da 

gestão democrática assegurada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), coloca a responsabilidade sobre a gestão da política nas mãos da 

comunidade escolar2:

Art. 15 – Os sistemas de ensino assegurarão às unidades 
escolares públicas de educação básica que os integram 
progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa 
e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito 
financeiro público.   

A gestão dos recursos pelas escolas envolve as pessoas que estão mais 

próximas da realidade da escola, no planejamento e gasto dos recursos de 

forma a democratizar a gestão e fortalecer o controle social. Os recursos são 

                                                

2
Comunidade Escolar é o agrupamento constituído pelo Diretor da escola, professores, pais de alunos, servidores e 

colaboradores da escola (Manual de Orientações Básicas, PDDE/1995).  
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depositados diretamente nas contas das Unidades Executoras – UEx3 das 

escolas das redes públicas. 

De acordo com informação pública da Secretaria da Educação Básica 

(SEB) do Ministério da Educação (MEC), as unidades executoras foram criadas 

com a função exclusiva de execução de recursos, devido à ausência de 

personalidade jurídica própria na maioria das escolas públicas (SEB/MEC - 

PNFCE, 2005). Esse mesmo problema é extensivo aos Conselhos Escolares o 

que impossibilitou a delegação da “função deliberativa, inerente à autonomia e 

à gestão democrática” (2005, p. 55). Diante da necessidade de resolver 

questões relativas aos gastos e a atividades executivas burocráticas, as 

escolas valem-se das personalidades jurídicas das Unidades Executoras 

(SEB/MEC-PNFCE, 2005). 

A descentralização é referenciada por Sader (2003), para quem as 

iniciativas de caráter local já vêm sendo consideradas positivas por alguns 

teóricos. Nesse aspecto, o fato dos governos locais estarem mais perto da 

população pode aumentar as possibilidades de atendimento às demandas, 

além de facilitar o controle pelos cidadãos. No entanto, com relação ao 

exercício dessa cidadania, para Barbosa (2003), o controle social está 

impregnado de dificuldades, primeiro pelo fato de ser uma idéia nova e depois 

por existir tecnicismo, favorecimento político, falta de transparência, 

desinformação da sociedade e falta de consciência popular de que o acesso à 

informação é um direito do cidadão.  

                                                
3

Unidade Executora - UEx é uma entidade privada  sem fins lucrativos, representante das escolas da rede pública, 
integradas por membros da comunidade escolar e comumente denominada de caixa escolar, associação de pais e 
mestres, conselho escolar, circulo de pais e mestres [...], constituída para receber, executar e prestar contas dos 
recursos destinados às referidas escolas (Resolução  03-PDDE, 2010). 



24

Para os analistas do Tribunal de Contas da União (TCU), Pereira e 

Medeiros (2005), a descentralização trouxe dificuldades no que se refere ao 

acompanhamento e fiscalização da gestão dos recursos públicos pelos órgãos 

de controle, devido inclusive às dimensões continentais do Brasil. Esse fato, 

aliado ao despreparo dos conselhos para o exercício de suas funções, 

constatado pelo próprio TCU, à época, em auditorias realizadas, reforça a 

necessidade e importância do Estado preparar a sociedade para atuar no 

exercício do controle (BRASIL, 2002, 2003, 2004 apud PEREIRA e 

MEDEIROS, 2005), pois: 

[...] em grande parte, os Conselhos são constituídos por 
pessoas sem formação para o exercício da atividade, não 
possuem sede própria nem infra-estrutura adequada para 
realização de suas atividades e seus membros não recebem 
treinamento para que tenham condições mínimas de controlar o 
uso dos recursos públicos (2005, p.43).  

Machado (2008), ao responder como a sociedade civil vem exercendo o 

controle social da política de assistência social, em âmbito estadual, no período 

de 1999-2007, no Rio Grande do Sul - indagação objeto de pesquisa por ela 

desenvolvida - deparou-se com os seguintes desafios: falta de acesso à 

informação e a processos de formação; limites da democracia representativa e 

participativa; efetiva participação e poder de decisão da sociedade civil. Estes 

desafios, na concepção da autora, são encruzilhadas presentes no movimento 

dialético da sociedade, que põem à prova o exercício da cidadania plena. 

Dentre os resultados obtidos ficou evidenciado que o controle social é processo 

de disputa, é construção, é participação, é transformação, pois o maior ou 

menor impacto na transformação da realidade e na efetividade da política 

pública está diretamente relacionado à capacidade de participação política da 

sociedade civil organizada, junto aos espaços públicos e esferas públicas. 
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Bertaso (2004), ao investigar o exercício da cidadania a partir da 

garantia dos direitos humanos, considera que cidadania deriva de emancipação 

do sujeito resultante da construção constante de um modelo político de viver, 

onde o cidadão atue em defesa dos seus direitos e dos valores da democracia, 

numa visão global que leve em consideração peculiaridades no plano local e a 

sustentabilidade global. 

Pipitone et al. (2003), avaliaram a atuação dos conselhos ora 

denominando-os de Conselhos Municipais de Alimentação Escolar, ora como 

Conselhos Municipais, em 1.378 municípios brasileiros, em 1998, e verificaram 

que o impacto da descentralização do PNAE é positivo, pois nos municípios 

onde o gerenciamento é municipalizado aumentou a efetividade da atuação 

dos conselhos, porém os dados indicam que a cidadania ativa é um processo 

social a ser ainda consolidado. O conjunto dos resultados destaca a 

necessidade de uma atuação mais efetiva tanto dos conselhos como espaço 

de participação popular quanto do participante ou usuário do PNAE como 

cidadão ativo que opina, controla e fiscaliza.  

Assim, o controle social do PNAE, para efeitos do presente trabalho 

expressa a oportunidade de focalizar as possíveis (in) compatibilidades 

existentes entre o modelo preconizado e a realidade social concreta no âmbito 

da descentralização, como elemento fundamental para a sua efetivação. 

1.2. CONTROLE SOCIAL: O MODELO PRECONIZADO 

Apesar da ambigüidade no emprego do termo controle social, ele é 

utilizado predominantemente sob a ótica do controle sobre a sociedade como, 
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por exemplo, o poder que os meios de comunicação exercem na formação de 

opinião dos cidadãos, trazido à discussão por Guareschi (1997). Nesse sentido 

pode-se abordar ainda, o poder que o Estado dispõe para controlar a 

sociedade através de seus aparelhos ideológicos, referenciados por Althusser 

(1985). Na visão althusseriana esses aparelhos tais como a escola e a religião 

ajudam a formar as atitudes e a organizar a vida cotidiana das pessoas.   

No entanto, quando os cidadãos se organizam em instâncias 

representativas e interferem nas decisões de interesses coletivos, eles também 

exercem o controle – social porque originário dos membros de uma sociedade 

– sobre os poderes públicos. É nessa perspectiva de controle da sociedade 

sobre o Estado que o controle social no PNAE entra em discussão na presente 

investigação.  

Assim, o controle social em questão é institucionalizado porque é 

regulado em lei e caracteriza-se por assegurar a participação de segmentos da 

sociedade civil organizada em conselhos representativos, como co-

participantes na gestão dos serviços e das políticas públicas.  

No setor educacional o modelo de controle social foi se estruturando sob 

variados comandos originários de conselhos que se subdividem por atribuições 

(Quadro I). Esses Conselhos foram sendo instituídos na seguinte ordem: 

Conselho Federal de Educação, Conselhos Estaduais de Educação e 

Conselhos Municipais de Educação - atuam os três na gestão do sistema de 

ensino; Conselhos Escolares - atuam na gestão das instituições educacionais 

em todos os níveis; Conselhos de Acompanhamento e Controle Social - atuam 

no acompanhamento da distribuição e execução de recursos do FUNDEB; e 
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Conselhos que atuam na gestão das políticas públicas, lócus onde se localiza o 

Conselho de Alimentação Escolar (SEB/MEC - PNFCE, 2005):

Quadro I – Classificação de Conselhos, segundo área de atuação. 

CONSELHOS ATUAÇÃO

Conselho Federal de Educação (CFE) Gestão dos sistemas de ensino 

Conselho Estadual de Educação 

(CEE) 

Gestão dos sistemas de ensino 

Conselho Municipal de Educação 

(CME) 

Gestão dos sistemas de ensino 

Conselhos Escolares (CE) Gestão das Instituições Educacionais

Conselhos de Acompanhamento e 

Controle Social (CACS) 

Acompanhamento da distribuição e 

execução de recursos do FUNDEB 

Conselho de Alimentação Escolar 

(CAE) 

Gestão de Política Pública 

A multiplicidade de comandos no controle social do setor educacional 

reflete a ausência de um Sistema Nacional de Educação (SNE) o que segundo 

o Documento Base Final da Conferência Nacional de Educação (CONAE) 

“configura a forma fragmentada e desarticulada do projeto educacional ainda 

vigente no País”, (CONAE, 2010, p. 19).  

A criação de um sistema único de educação (federalização) passa, 

[...] obrigatoriamente, pela regulamentação [de um] regime de 
colaboração, que envolva as esferas de governo no 
atendimento à população [...], em regime de co-
responsabilidade, utilizando mecanismos democráticos como 
as deliberações da comunidade escolar e local, bem como a 
participação dos/das profissionais da educação nos projetos 
políticos pedagógicos das instituições de ensino (2010, p. 19). 
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O Conselho Nacional de Educação e os Conselhos Estaduais de 

Educação foram instituídos pela Constituição Federal de 1934 juntamente com 

os sistemas de ensino (SEB/MEC - PNFCE, 2005). Os Conselhos Municipais 

de Educação com seus correspondentes sistemas de ensino municipais, os 

Conselhos Escolares (Brasil, 1996), os Conselhos de Alimentação Escolar 

(BRASIL, 2009) e os Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB (BRASIL, 2007) surgiram com o movimento de redemocratização do 

País, a partir da CF/1988. 

O Conselho de Alimentação Escolar tem sua origem nos Conselhos de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Fundamental e de Valorização dos 

Profissionais da Educação CACS/FUNDEF), criados pela Lei nº 9.424/1996. A 

partir dessa Lei, o papel do controle social apresenta um novo desenho com 

forte sentido fiscal, à semelhança das atribuições da União previstas nos 

artigos 70 e 71 da CF/1988. 

[...] Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, 
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno 
de cada Poder. 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, 
será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, 
[...] 

O Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001) regulamentou o 

novo modelo de controle social baseado no do CACS/FUNDEF e estendeu 

para as demais políticas não financiadas com recursos desse Fundo. O CAE é 

um exemplo desse modelo.  
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Hoje existem aproximadamente 5.594 Conselhos de Alimentação 

Escolar alcançando a totalidade dos estados e municípios brasileiros (5.567 

municípios, 26 Estados e 1 Distrito Federal), envolvendo cerca de 70 mil 

conselheiros dentre titulares e suplentes (FNDE - Sistema CAE VIRTUAL, 

2010). 

O CAE é nos moldes definidos no art. 18 da Lei 11.947/2009, “um órgão 

colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de 

assessoramento”. Sua composição se dá da seguinte maneira: 1) um 

representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo ente federado; 2) 

dois representantes das entidades de docentes, discentes e de trabalhadores 

na área de educação, indicados pelo respectivo órgão de classe, a serem 

escolhidos por meio de assembléia específica; 3) dois representantes de pais 

de alunos, indicados pelos Conselhos Escolares, Associações de Pais e 

Mestres ou entidades similares, escolhidos por meio de assembléia específica; 

4) e dois representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos 

em assembléia específica (BRASIL, 2009).  

Poderá ocorrer a ampliação da composição do CAE de acordo com a 

quantidade de escolas da educação básica. O Estado, o Distrito Federal ou o 

Município que tiver mais de 100 (cem) escolas em sua rede poderá compor o 

CAE em até 3 (três) vezes o número de conselheiros, desde que obedeça a 

proporcionalidade definida para sua composição. Os conselheiros têm mandato 

de quatro anos e cada titular deve ter um suplente do mesmo segmento 

representado. Há previsão de recondução dos conselheiros em eleições 

subseqüentes de acordo com a indicação dos seus respectivos segmentos 

(BRASIL, 2009). 
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As atribuições do CAE envolvem ações de acompanhamento físico-

financeira da execução do Programa, conforme previsto na Lei 11.947/2009:

Art. 27. Compete ao CAE: 

I - Acompanhamento e fiscalização do cumprimento das 
diretrizes do PNAE; II - acompanhamento e fiscalização da 
aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar; III -
zelo pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios 
oferecidos; IV - receber o relatório anual de gestão do PNAE e 
emitir parecer conclusivo aprovando ou reprovando a gestão do 
Programa. 

Nos moldes do PNAE, o Programa Nacional de Transporte Escolar 

(PNATE) também tem suas ações acompanhadas pelos conselhos de controle 

social. Embora não conte com conselho específico, a política de transporte é 

controlada pelos conselhos do FUNDEB.  

O FUNDEB é um fundo de natureza contábil instituído no âmbito de 

cada Estado e do Distrito Federal, que descentraliza recursos para manutenção 

e desenvolvimento da educação básica pública e de valorização dos 

trabalhadores na área se educação. O FUNDEB conta conforme já referido, 

com o controle social no acompanhamento da distribuição e transferência de 

seus recursos, realizado por conselhos instituídos nas três esferas de governo 

(BRASIL, 2007).  

A estruturação dos Conselhos do FUNDEB na esfera estadual 

contempla na sua composição os segmentos da sociedade civil e, 

obrigatoriamente, da comunidade escolar (professores, diretores, pais e 

alunos). Conta ainda, com a representação de instâncias tais como: Conselho 

Nacional de Educação (CNE), Conselho Estadual de Educação (CEE), 

Conselho Nacional de Secretarias de Estado da Educação (CONSED), 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), União 
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Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME). Na esfera federal 

a estrutura é reforçada por representantes dos Ministérios da Educação, da 

Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão (BRASIL, 2007). 

Na esfera municipal a estruturação do CACS é semelhante a do CAE, a 

exceção da representatividade de diretores de escolas públicas de educação 

básica, que no CACS é específica. No CAE o diretor poderá vir a ser 

Conselheiro representando outros segmentos, pois não existe a 

representatividade específica de Diretor. Outro aspecto que diferencia o CAE 

do CACS é que a exceção do representante do poder executivo, todos os 

membros do CAE devem ser eleitos nos seus correspondentes segmentos, 

enquanto que no CACS só há previsão de processo seletivo para o segmento 

da comunidade escolar, de acordo com o inciso II, § 3º do artigo 24 da mesma 

Lei.  

São identificadas na regulamentação do controle social, tanto do 

FUNDEB quanto do PNAE, semelhanças com relação à ação da União para 

induzir o controle social nas esferas locais. São comuns aos dois modelos as 

seguintes exigências: criação dos conselhos; cadastramento dos mesmos em 

sistemas corporativos (Sistema CACS-FUNDEB e CAE Virtual); e regularidade 

das informações requeridas. Para os Programas PNAE e PNATE essas 

exigências são condições indispensáveis à transferência de recursos 

financeiros. Na regulamentação do controle social do PNAE está prevista 

inclusive a autorização de suspensão dos repasses dos recursos quando os 

Estados, Distrito Federal e Municípios não constituírem o CAE ou inviabilizarem 

o seu funcionamento.  
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Há mais divergências no modelo de controle social do FUNDEB com 

relação ao do PNAE. No âmbito do FUNDEB existe conselho na esfera federal 

enquanto que na estruturação do controle social do PNAE não existe, apesar 

de haver liberação de recursos para suprir alimentação escolar em escolas 

federais.

Com relação às condições materiais de funcionamento dos conselhos o 

modelo do FUNDEB incumbe a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios garantir infra-estrutura para execução plena das competências dos 

conselhos, uma vez que não foi assegurada em lei a estrutura administrativa 

própria. Já no modelo do CAE essa responsabilidade é atribuída apenas aos 

Estados, Distrito Federal e aos Municípios, detalhando inclusive que a infra-

estrutura necessária envolve instalações físicas que possibilitem o pleno 

funcionamento do CAE facilitando o acesso da população e as condições 

adequadas para as reuniões do conselho. A estrutura prevista constitui-se de 

espaço físico; equipamentos de informática; transporte para deslocamento dos 

conselheiros; e recursos humanos necessários às atividades de apoio aos 

conselheiros.  

O CACS/FUNDEB da esfera municipal é composto por: 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, 
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sendo um indicado por entidade de estudantes secundaristas. Nos municípios 

onde existem Conselho Municipal de Educação e Conselho Tutelar, integrarão 

o CACS 1 (um) representante de cada, indicado por seus pares, totalizando de 

9 a 11 conselheiros (BRASIL, 2008), diferentemente do CAE que é composto 

por apenas 7 conselheiros. 

O princípio da autonomia é referenciado na Lei nº 11.494/2007-FUNDEB 

e estabelece que:  

Os conselhos dos Fundos atuarão com autonomia, sem 
vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo 
local e serão renovados periodicamente ao final de cada 
mandato dos seus membros (BRASIL, 2007). 

No modelo de controle social do PNAE não existe formalização desse 

princípio. Entretanto, na medida em que o modelo o FUNDEB formaliza o 

princípio da autonomia, é omisso com relação à regulação de estrutura própria 

para os conselhos, condição essencial para uma atuação mais autônoma dos 

conselheiros. 

Retomando a discussão sobre a estruturação do controle social nas 

políticas educacionais – com multiplicidade de comandos - na área de saúde, 

apesar de protagonista do mesmo movimento social que impulsionou as 

reformas constitucionais da década de 80, o controle social se estruturou com 

conselho único para um sistema único de saúde.  

De acordo com informação pública (MS/CNS, 2010), o Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) é a instância máxima de deliberação do Sistema 

Único de Saúde – SUS em cada esfera de governo. Ele é integrante da 

estrutura básica do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Conforme preconiza a Lei nº 
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8142/90, esse colegiado tem caráter permanente e deliberativo, sendo-lhe 

reservadas atribuições de fiscalização, acompanhamento e monitoramento 

das políticas públicas de saúde (MS/CNS, 2010). 

Até os anos 90 o CNS foi um órgão consultivo do Ministério da Saúde, 

cujos membros eram indicados pelo Ministro de Estado. Todavia, de acordo 

com Correa (2008), a área de saúde é pioneira na adoção do modelo de 

controle social institucionalizado, pois a efervescência política que a envolveu 

desde o final da década de 70 culminou num forte movimento pela reforma 

sanitária. O grito por reforma sanitária reuniu movimentos sociais, intelectuais 

e partidos políticos de esquerda na luta pela redemocratização do País e por 

um sistema nacional de saúde universal, público, participativo, descentralizado 

e de qualidade – Sistema Único de Saúde (SUS), engendrado na CF de 1988 

(CORREA, 2008). 

           Nesse modelo, as Conferências de Saúde são instituídas como 

instâncias de controle social que deliberam dentre outras, as diretrizes da 

saúde pública. Foi atendendo às deliberações da 11ª e 12ª Conferência 

Nacional de Saúde que em 2006 os membros do conselho passaram a ser 

escolhidos por processo eleitoral. Até essa época o cargo de presidente do 

conselho foi ocupado pelo Ministro de Estado da Saúde (MS/CNS, 2010).  

 O Conselho Nacional de Saúde é formado por representantes de 

entidades e movimentos sociais representantes de usuários do SUS, 

entidades de profissionais de saúde, inclusive a comunidade científica, 

entidades de prestadores de serviço, entidades empresariais da área da 

saúde e governo federal. Seus titulares têm primeiro e segundos suplentes.  
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         Na estrutura organizacional do CNS existem as Comissões que são 

instâncias de assessoria ao Plenário. Essas comissões são compostas por 

conselheiros e por representantes de áreas técnicas da saúde e de outras 

políticas, a depender da especificidade da questão. Além das Comissões 

existem também os Grupos de Trabalho (GT), compostos por conselheiros. Os 

GT são instâncias instituídas temporariamente para assessoramento 

esporádico, com objetivos e prazos previamente definidos (MS/CNS, 2010). 

  Na área de saúde atuam “aproximadamente 5.537 Conselhos de saúde 

atingindo quase a totalidade dos municípios brasileiros (5.560), implicando em 

87.212 Conselheiros - 798 estaduais e 86.414 municipais, que são os novos 

sujeitos políticos do Sistema Único de Saúde – SUS” - (CORREA, 2005, p. 1).  

Dessa maneira, diferenciada da área de saúde onde o controle social se 

estruturou com conselho único, na educação o controle social atende a 

variados comandos proliferando o número de conselhos. Tal proliferação, por 

suposto, incide sobre a fragmentação das funções do controle social, levando a 

especialização dos conselhos. Sem pretender tecer comparações sobre as 

distintas políticas – protagonistas do mesmo modelo descentralizador – 

registra-se, a propósito, a inquietação relativa às condições de concretização 

do controle social na área da educação, referenciado ao marco regulador que 

estrutura seu exercício.  

1. 3. MARCO REGULATÓRIO DO CONTROLE SOCIAL. 

O Estado de Direito apresenta um perfil de administração pública 

constituída por governantes controlados e controladores, inerente ao sistema 
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de divisão de poderes (Art. 2º da CF/1988). Na visão montesquieuana, tal 

divisão se fundamenta na necessidade de controle dos poderes uns sobre os 

outros, com a intenção de coibir os excessos e de impor limites ao homem 

(MONTESQUIEU, 1992).       

O controle social no PNAE é originário do Estado de direito e tem como 

marco regulatório maior a Constituição Federal de 1988 – CF/1988. Ao 

assegurar os direitos sociais e individuais e a soberania popular (Preâmbulo e 

art. 1º), a CF/1988 contempla amplamente o princípio da democracia nos 

parâmetros aqui estudados: 

Título I – Dos Princípios Fundamentais, Artigos 1º e 4º, estabelece como 

fundamentos, dentre outros, a cidadania, a democracia representativa e 

participativa e a prevalência dos direitos humanos, in verbis: 

Art. 1  A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado democrático de direito e tem como 
fundamentos:  

I – a soberania; 

II – a cidadania; 

Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por 
meio de seus representantes eleitos ou diretamente [...]. 

[...] Art. 4  A República Federativa do Brasil rege-se nas suas 
relações internacionais pelos seguintes princípios: 

[...] II – prevalência dos direitos humanos. 

Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo I – Dos 

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Art. 5º; Capítulo II - Dos Direitos 

Sociais, Art. 10; Capítulo IV - Dos Direitos Políticos e Art. 14, assegura aos 

cidadãos o direito de participação, o acesso à informação e aos instrumentos 
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de participação popular, condições básicas para o exercício do controle social, 

in verbis: 

Art. 5 Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: 

[...] XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e 
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 
profissional. 

[...] Art. 10 É assegurada a participação dos trabalhadores e 
empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que 
seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto 
de discussão e de deliberação. 

[...] Art. 14  A Soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 
todos, e, nos termos da lei mediante: 

I – Plebiscito; 

II – Referendo; 

III – Iniciativa popular  

[...] 

Título VIII – Da Ordem Social, Capítulo II – Da Seguridade Social, Seção 

I – Disposições Gerais, Art. 194; Seção IV – Da Assistência Social e Capítulo III 

– Da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I – Da Educação, Artigos 204 

e 206, a CF 1988 garante a gestão descentralizada e assegura aos cidadãos o 

direito de participação, in verbis: 

Art. 194 - A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 
saúde, à previdência e a assistência social. 

Parágrafo único. Compete ao Poder público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social, com base nos seguintes 
objetivos: 

[...] VII – caráter democrático e descentralizado da 
administração, mediante gestão quadripartite, com participação 
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dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do 
Governo nos órgãos colegiados. 

[...] Art. 204 As ações governamentais na área de assistência 
social serão realizadas com recursos da seguridade social, 
previstos no artigo 195, além de outras fontes, e organizadas 
com base nas seguintes diretrizes: 

I – descentralização político-administrativa, cabendo a 
coordenação e as normas gerais à esfera federal e a 
coordenação e a execução dos respectivos programas às 
esferas estadual e municipal, bem como a entidades 
beneficentes e de assistência social;  

II – participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das 
ações em todos os níveis. 

[...] Art. 206 O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 

[...] VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

[...] 

De acordo com o Plano Direto de Reforma do Aparelho de Estado - 

PDRAE (PR/CRE - PDRAE, 1995), que define os objetivos e estabelece as 

diretrizes para a reforma da administração pública brasileira, 

A modernização do aparelho de Estado exige, também, a 
criação de mecanismos que viabilizem a integração dos 
cidadãos no processo de definição, implementação e avaliação 
da ação pública. Através do controle social crescente será 
possível garantir serviços de qualidade (PDRAE, 1995 p. 40). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB apresenta um novo 

conceito de educação básica – a educação básica para compreensão da 

realidade e como um direito social. Esse novo conceito amplia o espectro de 

cidadania educacional (CURY, 2008). Ao lado dessa nova concepção de 

educação, a LDB regulou a criação de conselhos para atuação na gestão 

democrática das instituições de ensino. 

Art. 14 Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público da educação básica, de acordo 
com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 
princípios: [...]; II – participação das comunidades escolar e 
local em conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996). 
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A Lei nº 9.424/1996 que instituiu o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Fundamental e de Valorização dos 

Profissionais da Educação - FUNDEF inaugurou no setor educacional o modelo 

de conselho de controle social focado em atribuições de cunho fiscal.

Art. 4º - O acompanhamento e controle social sobre a 
repartição, a transferência, e a aplicação dos recursos do 
Fundo serão exercidos, junto aos respectivos governos, no 
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, por conselhos a serem instituídos em cada esfera 
[...] (BRASIL, 1996). 

O Plano Nacional da Educação - PNE organiza a educação nacional 

agregando na educação básica do ensino infantil ao médio. Prever a 

articulação e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e sua 

integração com as ações do poder público. Essa integração deve ocorrer com 

participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico e das comunidades (escolar e local) nos Conselhos de gestão das 

instituições de ensino (BRASIL, 2001). Para o controle social das políticas 

educacionais não financiadas com recursos do FUNDEF (atualmente 

FUNDEB), o PNE estabelece a obrigatoriedade de criação,

em todos os níveis, de Conselhos de Acompanhamento e 
Controle Social dos recursos destinados à educação não 
incluídos no FUNDEF, qualquer que seja sua origem, nos 
moldes dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social 
do FUNDEF (BRASIL, 2001).  

Dessa forma, tomando como referência o modelo do FUNDEF, foi 

regulamentado o controle social no PNAE - atualmente sob a égide da Lei 

11.947 de 16 de junho de 2009 e da Resolução/FNDE nº 38/2009. Esse marco 

regulatório específico o inscreve como controle social tutelado (Art. 17 da Lei 

11.947/2009); autorizativo (Art. 18 da Lei 11.947/2009); e coercitivo (Art. 20 da 

Lei 11.947/2009). A tutela é aqui compreendida como o fato da União ao invés 
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de regulamentar aporte financeiro para os conselhos custearem as atividades 

de controle social e trabalharem com mais autonomia perante os gestores 

locais, atribui essa obrigação a estados e municípios, ou seja, aos entes a 

serem controlados pelos conselhos; a autorização refere à delegação de 

competência da União para os entes federados instituírem os conselhos, assim 

como aos conselhos para realizarem o controle social de suas políticas; e a 

coerção significa a ameaça de cortes de recursos ao ente que não constituir o 

conselho ou não mantê-lo regularizado ignorando que o acesso ao alimento é 

um direito do aluno, conforme preconiza a própria legislação que regulamenta o 

controle social do Programa: 

Art. 17 [Cabe] aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, no âmbito de suas respectivas jurisdições 
administrativas, as seguintes atribuições: 

[...] VI - fornecer instalações físicas e recursos humanos que 
possibilitem o pleno funcionamento do CAE, facilitando o 
acesso da população; 

  

Art. 18 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 
no âmbito de suas respectivas jurisdições administrativas, 
Conselhos de Alimentação Escolar – CAE. 

  

Art. 20 Fica o FNDE autorizado a suspender os repasses dos 
recursos do PNAE quando os Estados, o Distrito Federal ou os 
Municípios: 

I - não constituírem o respectivo CAE ou deixarem de efetuar 
os ajustes necessários, visando o seu pleno funcionamento. 
[...]. 

Nesse sentido, o controle social autorizativo traz implícita uma 

contradição de origem por referência conceitual de maneira que delineia 

indagações sobre o tipo de controle social exercido pelo CAE ou, em outros 

termos, a regulação limita ou potencializa o exercício do Controle Social? 
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1.4. CONTROLE SOCIAL: PREMISSAS E OS CONTORNOS DA 

INVESTIGAÇÃO 

A reforma de Estado tem sua origem em uma crise de âmbito global, 

quando o Estado deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento 

econômico e social - produtor de bens e serviços - para firmar-se na função de 

promotor e regulador desse desenvolvimento. Entram em colapso as variadas 

formas de intervenção estatal, ou seja, o estado do bem-estar social nos países 

desenvolvidos, a estratégia de substituição de importações nos países do 

terceiro mundo e o estatismo nos países comunistas, além, ainda, da 

superação do modelo de administração pública burocrática (PR/CRE – PDRAE, 

1995).   

No Brasil a crise ganhou relevância tendo em vista a grande presença 

do Estado na economia nacional. Nesse aspecto, a ampliação das funções do 

Estado o levou a constante perda do crédito que implicou na incapacidade de 

atender com eficiência as demandas sociais a ele dirigidas. 

A reforma do aparelho gestor de Estado até então superdimensionado, 

expressa o novo paradigma de gestão pública envolvendo a descentralização 

da execução de políticas sociais - ações de caráter local e de infra-estrutura – 

com previsão de acompanhamento dos gastos pela sociedade (PR/CRE - 

PDRAE,1995). Paralelo à descentralização para outros Entes da federação, a 

reforma promoveu a desconcentração da execução de atividades da União 

para outros órgãos da mesma esfera - com transferência de serviços sem 

atribuir poder de gestão, limitando, com isso, a autonomia das instituições. 

Acompanhou ainda, o conjunto de medidas de redimensionamento do aparelho 

de Estado, a publicização, compreendida no âmbito da reforma como a 
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descentralização da execução de atividades para organizações sociais (OS) 

(PR/CRE - PDRAE,1995).  

Esse movimento foi também impulsionado pelo processo de 

globalização da economia mundial que de forma acelerada promoveu a 

disseminação de informações em tempo real. No entanto, o dinamismo do 

processo de globalização não acompanhou no ritmo necessário Países 

considerados emergentes como o Brasil (FARIA,1998 apud BARBOSA, 2003), 

aprofundando a disparidade entre o nível de desenvolvimento social e as novas 

demandas globalizadas.   

Com a sociedade ainda despreparada - na ausência de uma consciência 

cidadã - e com o intuito de promover o cidadão da condição de espectador para 

a de participante dos mecanismos de poder, integrou o novo modelo de gestão 

pública a exigência de participação popular no controle das ações. Nesse 

aspecto, afirma Barbosa (2003), o controle social ganha relevância.  

De acordo com Di Pietro (2002), a reforma tem o propósito de 

transformar a administração pública burocrática, rígida e ineficiente, voltada 

para si própria e para o controle interno, em gerencial, flexível e eficiente, 

voltada ao atendimento do cidadão. O novo paradigma de modelo gerencial 

contrapõe ao modelo burocrático implantado a partir da primeira metade do 

século XIX. O novo modelo, com atenção focalizada em processos, 

característica de princípios racional-burocráticos, tinha o propósito de 

intensificar o controle e principalmente o combate às práticas de corrupção e 

nepotismo do modelo patrimonialista (PR/CRE–PDRAE,1995). No entanto, as 

práticas patrimonialistas e burocráticas refletem, ainda hoje, a cultura presente 

nas organizações públicas onde as experiências democráticas se deparam 
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com ambientes políticos definidos por Cavalcante (2005) como de tons e 

nuances do patrimonialismo, clientelismo, corporativismo, nepotismo, quando 

não do ainda presente coronelismo. 

Estas expressões da cultura política tradicional convivem em 
equilíbrio dinâmico com os símbolos, instrumentos, 
tecnologias, doutrina de gestão e instituições da administração 
contemporânea das sociedades globalizadas (CAVALCANTE, 
2005, p. 23-24). 

Resultante desse movimento de reforma, o controle social do PNAE não 

se concretiza no plano teórico conforme preconiza os princípios norteadores 

presentes no marco regulatório maior (CF/1988, Plano Diretor de Reforma do 

Aparelho de Estado (1995), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1996)), pois nessas normas a função reservada ao controle social abrange 

todas as etapas de gestão dos serviços e das políticas públicas, de maneira co-

participativa. 

No modelo preconizado é possível reconhecer as funções deliberativa, 

consultiva, fiscal e mobilizadora do controle social (SEB/MEC - PNFCE, 2005). 

Essas funções se constituem num todo que no plano prático devem ser 

concentradas e realizadas simultaneamente. Na verdade, o conselheiro pode 

deliberar e prestar ou receber consultoria, fiscalizar e, ainda, mobilizar a 

sociedade para o controle social. Assim compreendido, o controle social se 

aproximam da concepção referenciada que, de acordo com Machado (2008), 

pode ser definido como: 

[...] um processo permanente de participação popular e cidadã 
– na formulação, deliberação, gerenciamento financeiro, 
acompanhamento da execução e avaliação da política pública 
de assistência social – através da esfera pública e de espaços 
públicos democráticos, constituindo-se uma mediação 
necessária à superação das desigualdades sociais e 
construção da justiça social (MACHADO, 2008, p. 5). 
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Nessa perspectiva, o fazer controle social não está dissociado do fazer 

gestão social, pois ao participar de todo o ciclo de gestão a sociedade civil se 

apropria da política pública e concretiza sua missão de controladora social. 

Esse entendimento encontra respaldo em Tenório, segundo o qual a gestão 

social é dialógica e ocorre com a democratização do processo de tomada de 

decisão - transformando a decisão para o povo em decisão com o povo, ou 

seja, ela é co-participativa (Tenório, 2002). Nessas condições, ela volta-se para 

o processo em si e não somente para resultados a posteriori e promove a 

aferição, por parte da comunidade, dos diversos fluxos do processo de gestão - 

planejamento, execução, acompanhamento e controle - caracterizando ação 

direta do cidadão, de maneira que todos atuem com responsabilidade social.  

Diante dos conceitos trazidos à discussão, a acepção de controle social 

aqui adotada implica em ação contínua de um colegiado em todo o processo 

de gestão da política pública, numa perspectiva global. Esse procedimento 

favorece o empoderamento do conselheiro, pois possibilita a apropriação do 

conhecimento de todo o processo facilitando sua ação enquanto agente 

mobilizador do controle social no âmbito da sociedade civil. 

Para Fortes (2003), o exercício do controle social expressa a existência 

de participação popular no processo de gestão dos bens públicos em 

instituições, agências ou serviços públicos (instâncias do aparelho de Estado), 

responsáveis pelas políticas públicas. No entanto, a descentralização do 

Estado em direção à sociedade não deve ser uma dádiva de administradores 

públicos, sob orientação política de promover o povo à condição de gestor e 

controlador. Essa idéia deve ser também, o eixo orientador das políticas sociais 

que devem ser trabalhadas dentro da noção da ética e da responsabilidade. 



45

Com o olhar de quem concebe controle social como um dever ético, comenta o 

Autor que se a saúde é direito do cidadão e é dever do Estado garantir esse 

direito, o princípio da responsabilidade também cria para o cidadão o dever 

ético de participar do processo de tomada de decisão. 

Se considerarmos o Estado incorporando a sociedade civil, a 

participação ganha nova conotação. Tal perspectiva encontra respaldo no 

modelo de estado ampliado no qual, de acordo com Canivez os indivíduos são 

o próprio estado, onde, seguindo a fórmula de Eric Weil “todo cidadão é 

considerado um governante em potencial” (CANIVEZ,1991, p. 31). O modelo 

de estado constitucional democrático brasileiro se compatibiliza com essa 

concepção de estado. Porém, a participação não se restringe, por exemplo, ao 

direito de votar, haja vista ser esse um direito esporádico, o que coloca o 

cidadão a maior parte do tempo na condição de governado. Nessa perspectiva, 

a educação também não se restringe a informação sobre os direitos e deveres 

do cidadão para a eles conformarem-se. Na verdade, deve haver uma 

educação que corresponda à posição do cidadão enquanto um governante em 

potencial. 

Essa visão remete à concepção de cidadania ativa que Canivez resgata 

em Aristóteles, segundo o qual “a cidadania é, pois, a participação ativa nos 

assuntos da cidade. É o fato de não ser meramente governado, mas também 

governante” (CANIVEZ, 1991, p. 30). Nesse caso, o que demarca a condição 

de cidadão é a participação ativa e não apenas o reconhecimento dos direitos 

permanecendo os indivíduos passivos perante a condução dos destinos da 

coletividade e, seguindo Hannah Arendt, vincula a participação ativa à 

liberdade de ser “co-participante no governo”. 
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Nessa perspectiva, o controle social enquanto exercício de cidadania 

ativa se destaca conforme Dagnino (1994) como estratégia para construção da 

democracia.  

Para Pinsk e Pinsk (2005), numa recuperação de Marshall, ser cidadão 

num primeiro momento constitui-se em ter direitos civis os quais posteriormente 

foram complementados pelos direitos políticos e sociais, uma vez que somente 

os direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os direitos 

sociais. Nessa perspectiva, os direitos civis são os que garantem a vida, a 

liberdade, a propriedade e a igualdade perante a lei enquanto os direitos 

políticos asseguram a participação na construção dos destinos da sociedade – 

exercício do poder de voto elegendo representantes e direito de representar o 

outro. Já os direitos sociais são aqueles que partilham a riqueza coletiva: o 

direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde. A partir desse 

entendimento, exercer a cidadania plena é, portanto, ter direitos civis, políticos 

e sociais. 

Para Benevides, para além do direito a ter direitos seja ele civil, político 

ou social, cidadania ativa está relacionada à prática concreta da soberania 

popular e “supõe a participação popular como possibilidade de criação, 

transformação e controle sobre o poder, ou os poderes” (1998, p. 20). Para ela, 

cidadania ativa assim concebida se desenvolve mediante educação política 

que, por sua vez, se concretiza com o exercício constante de participação, 

sendo a prática cotidiana a escola de cidadania. 

Habermas (1995) enfoca a cidadania a partir da evolução de três 

modelos normativos de democracia para chegar à concepção de cidadania 

deliberativa. Na concepção liberal, o processo democrático se incumbe de 
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programar o Estado no interesse da sociedade. A sociedade aqui referida é 

estruturada em termos de uma economia de mercado e de relações privadas. 

Nesse caso, a cidadania (formação política da vontade dos cidadãos) é 

mediadora de interesses sociais privados perante o Estado. Este, por sua vez, 

utiliza seu aparato de administração pública, especializado no emprego do 

poder político, para garantir fins coletivos. Na concepção republicana, a 

cidadania já não mais se esgota em mediar relações privadas, pois sobressai a 

participação a prática comum que, na medida do seu exercício, permite a 

transformação do cidadão em autor e responsável por uma comunidade com 

direitos livres e iguais. Portanto, o cidadão, na concepção republicana tem na 

sua participação uma prática voltada para o coletivo. Segundo Habermas, “os 

modelos de democracia propostos pelo liberalismo e pelo republicanismo 

comunitarista são criticados a partir da perspectiva da política deliberativa tal 

como concebida pela teoria do discurso” (HABERMAS, 1995 p. 198), eixo 

fundante do terceiro estágio de cidadania – o estágio onde a deliberação nasce 

do diálogo, do debate; e é fundamentada na argumentação em busca do 

entendimento. Nesse estágio, subentende-se a vinculação da emancipação do 

cidadão a uma co-participação nos destinos da sociedade. Nessas condições, 

o cidadão evolui de guardião dos interesses individuais para defensor dos 

interesses da coletividade, e, posteriormente, para a cidadania deliberativa 

momento em que deve participar ativamente na construção da vida em 

sociedade (HABERMAS, 1995).   

Esse terceiro estágio de cidadania habermasiana é ponto de partida 

para as colocações de Bertaso (2004), pois para este a cidadania não se 

resume somente em exercício de direitos, antes ela se constitui numa maneira 
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de se fazer a emancipação do sujeito humano sob os aspectos políticos, 

sociais, culturais e ambientais. Essa emancipação resulta em um modelo 

político de viver civilizado, 

a partir da ação concreta dos cidadãos legitimando-se em 
defesa dos valores da democracia e da prática cotidiana dos 
direitos humanos respeitando as peculiaridades locais e 
propugnando pela sustentabilidade global (BERTASO, 2004, 
p. 282). 

  

Partindo do princípio que a existência dos indivíduos se concretiza em 

sua interação com o meio, no coletivo humano, Teixeira et al (2008) ao 

identificar a autonomia como categoria norteadora da promoção da saúde, 

vincula o desenvolvimento da autonomia e dos mecanismos que a promovem 

às experiências coletivas, pois para ele: 

Parece claro, portanto, que aqueles mecanismos e 
instrumentos que ampliem capacidades de intervenção 
coletiva terão mais sucesso na ampliação da autonomia do 
que aqueles que apenas sejam focalizados no indivíduo 
(TEIXEIRA et al., 2008. p. 10). 

A autonomia assim referida sugere o despertar do indivíduo do estado 

de passividade para a ação coletiva. Para Teixeira et al, é a autonomia quem 

fundamenta a democracia enquanto poder coletivo (TEIXEIRA, 2008), desde 

que haja respeito ao direito à diversidade e sejam regulados os limites das 

liberdades civis.  

De acordo com Benevides (2007), cidadania e direitos do cidadão 

constam de um determinado ordenamento jurídico-político de um país, por isso 

cidadania é uma idéia eminentemente política que não está necessariamente 

ligada a valores universais. Esse ideário comunga com a concepção de 
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democracia no Estado constitucional cuja base é a lei e no qual “todo cidadão é 

um governante em potencial” (Well apud Canivez, 1991, p. 203). 

Concebendo controle social no viés da cidadania ativa, para Bertaso 

(2004), o cidadão em sua legitimidade jurídica é o ponto de partida para o 

exercício dos direitos constituídos, mas o julga insuficiente perante a 

complexidade das demandas sociais que remetem à problemática de 

emancipação e de inclusão. Se as próprias demandas sociais criam as 

condições para a institucionalização dos direitos, é na esfera pública que se 

vislumbra a dimensão política da cidadania. No entanto, a forma moderna de 

participação autorizada transparece uma regulação do cidadão pelo Estado. Na 

verdade, em outras palavras, sobressai o controle do Estado sobre a 

sociedade. Assim, a realização da cidadania no seu entender, leva em 

consideração a politização da vida social para aumentar o empoderamento dos 

cidadãos e alargar as liberdades individuais e coletivas, viabilizando maior 

participação popular nas decisões de interesse público. Nesse aspecto, a 

concretude da cidadania ativa passa pela educação para a cidadania ao lado 

da participação. 

Por outro lado, Ramos (2008, p. 45-68), apoiado em Rousseau, põem 

em cheque a seguinte questão: “como compreender a autonomia e a 

autodeterminação da pessoa, se ela estiver numa relação de dependência 

obediente a uma vontade estranha (individual ou coletiva) que pode tornar-se 

arbitrária ou despótica?”.  

Relativizando a questão prossegue Ramos com o conhecido 

pensamento rousseauísta de que “o impulso do puro apetite é escravidão, e a 

obediência à lei que se estatuiu a si mesma é liberdade” (RAMOS, 2008, p. 45 
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– 68). Essa premissa retrata a liberdade do homem mesmo quando regula 

obrigações por ele deliberadas. A autonomia concebida a partir desse 

entendimento constitui para o indivíduo a prerrogativa de ser autor dos seus 

próprios atos. Aqui reside a autonomia do cidadão vinculada às praticas 

concretas de cidadania - na medida em que o cidadão transmuta da 

passividade para o plano da cidadania ativa, ele é co-participante da gestão 

dos interesses da coletividade.   

Essa questão retrata muito bem a realidade do controle social em 

questão, onde a relação segmento social/conselheiro/gestor está sob 

orientação de um modelo regulado que a coloca em permanente confronto. Os 

Conselheiros que devem respostas a um coletivo que o elegeu, dependem da 

boa vontade do gestor local para atuar. Assim, o gestor local a ser controlado 

pelos conselheiros, por sua vez, deve oferecer-lhes as condições necessárias 

para o desempenho das atividades de controle social. Se por um lado os 

segmentos sociais representados exigem ações de controle social e bom 

desempenho dos conselheiros, por outro, os gestores detêm o poder de (in) 

viabilizar as possibilidades. 

A cidadania ativa dos conselheiros pressupõe, no caso, o 

desatrelamento do conselho aos Entes por ele a serem controlados (estados e 

municípios), pois apesar do controle social regulado representar uma conquista 

do próprio cidadão, o arranjo estruturado para viabilizá-lo no plano prático é 

uma engrenagem que ao tempo em que libera, controla, transparecendo, 

conforme Bertaso (2004) uma regulação do cidadão.  

Para Dagnino (1994) a idéia de cidadania transcende a reivindicações 

de acesso, de inclusão, pertencimento ao sistema político, enfim, a 
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formalização de direitos, conceito este posto pelo modelo liberal. O que está 

em jogo, conforme a autora é o direito de participar inclusive da própria 

definição desse sistema político, da invenção de uma nova sociedade. 

Tomando a defesa por direitos como base de sustentação do exercício da 

cidadania, ela vincula a cidadania à experiência concreta dos movimentos 

sociais, porém como estratégia de construção da democracia. A partir desse 

entendimento, a cidadania ganha nova conotação. Nessa concepção aquelas 

costumeiras afirmativas de ser dever ético ou por reconhecimento de direitos, 

são substituídas pela afirmativa de ser cidadão por participação na condução 

dos destinos da sociedade, ou seja, ter cidadania ativa é participar em 

instâncias de decisões coletivas sobre os interesses gerais. Nessa perspectiva 

a cidadania ativa passa a ser compreendida como “uma relação, cuja 

afirmação só é possível por uma transformação no conjunto das relações entre 

os indivíduos, intermediada pelo espaço público” (HELLER e ISAAC, 2003, p. 

677).   

De acordo com Benevides (1998), no Brasil há certa precariedade no 

debate teórico e institucional sobre participação popular. A ambigüidade do 

termo aprofundou-se a partir da transição do autoritarismo para o processo de 

redemocratização do País. Nesse momento a idéia de participação passa a 

sustentar uma proposta de democracia que a coloca entre a retórica e a 

publicidade política, desmoralizando a sua prática. Além disso, na concepção 

da autora a idéia de participação popular permanece vinculada a formas de 

organização em conselhos populares – prática, à época, pouco desenvolvida e 

pouco esclarecida – e a movimentos sociais. Os movimentos sociais 

apresentam variações com relação aos conselhos: maior dinamismo, 
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representatividade, enraizamento e espontaneidade, além serem reconhecidos 

como instrumentos importantes de participação popular. Entretanto, esses dois 

não são os únicos canais de participação política no aprofundamento da 

democracia, novas possibilidades vêm se consolidando. 

Se democracia é o regime de soberania popular que respeita 

plenamente os direitos humanos (Benevides, 1998), o direito à participação por 

ela preconizada não pode prescindir da educação para a cidadania. Assim, o 

aprofundamento da democracia passa pela concretização simultânea desses 

dois valores. 

Para compreender as possibilidades da democracia participativa, é 

necessário retomar a história e buscar as origens dos movimentos sociais 

enquanto instrumentos de cidadania ativa. Nessa direção, Cardoso (1994) 

identifica duas fases na trajetória dos movimentos sociais. Na primeira fase, a 

que chamou de “a emergência heróica dos movimentos”, eles foram entendidos 

como o instrumento político de transformação, de mudanças. Duraram da 

década de 70 até inicio dos anos 80 e nasceram no vazio político da ditadura 

militar para ocupar os espaços deixados pelos silenciados instrumentos de 

participação existentes à época. Eram movimentos sociais espontâneos, 

autônomos, cujo papel fundamental era fazer mudanças na cultura política para 

romper as relações clientelísticas do modo de atuação do sistema político 

tradicional. Na segunda fase, afirma a autora, ocorreu a institucionalização da 

participação dos movimentos e da relação desses com o Estado, momento em 

que considera que os movimentos sociais refluíram. O contexto político era 

outro – iniciava-se a era da redemocratização do país pós-regime militar, com 

abertura de canais de comunicação e de participação, pelo próprio sistema 
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político. Não se tratava, nessa segunda fase, de um movimento autônomo 

nascido da dinâmica dos próprios movimentos, mas fruto de construção de 

novas formas de relação Estado-sociedade. Se na primeira fase, a da 

autonomia dos movimentos, eles representaram o rompimento com o silêncio e 

com o cerceamento do exercício da cidadania impostos pelo regime militar, na 

segunda, da redemocratização do país e da abertura, o próprio sistema político 

favoreceu a construção de espaços democráticos.  

Nesse movimento se inscreve a institucionalização do Conselho de 

Alimentação Escolar do PNAE.  Como instância pública, de responsabilidade 

jurídico-estatal, responsável pelo controle social regulado pelo Estado, fica 

viabilizada a participação da sociedade civil como controladora social das 

políticas públicas. A estruturação do modelo, entretanto, é aqui colocada sob 

suspeita. Ao transparecer o atrelamento do conselho ao Poder local, este 

modelo acaba por fragilizar a autonomia de participação do conselheiro, 

delineando desafios concretos no sentido da implantação do processo de 

democratização que a proposta do controle social encerra. 



2. OBJETIVOS
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Caracterizar o controle social do PNAE exercido pelo CAE, no viés da 

cidadania ativa, tendo em vista subsidiar o aprimoramento das condições 

democráticas de sua realização.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar a estrutura legal que rege o Controle Social do PNAE; 

• Qualificar o processo de constituição dos Conselhos desde a mobilização 

da sociedade na perspectiva do processo democrático, referenciado à 

representatividade e legitimidade do Conselheiro; 

•  Caracterizar o perfil dos Conselheiros referenciado à autonomia de sua 

participação;



3. PROPOSTA METODOLÓGICA
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3. PROPOSTA METODOLÓGICA 

Dois movimentos se apresentam no desenho desta investigação. O 

primeiro envolve a consideração do controle social no plano legal e o segundo 

volta-se para prática concreta no âmbito dos conselhos, que se desdobra na 

exploração do controle social no plano institucional na ótica do conselheiro e na 

perspectiva do gestor. 

3.1. PRIMEIRO MOVIMENTO - CONTROLE SOCIAL NO PLANO LEGAL 

O Primeiro movimento envolve uma análise documental focalizando o 

plano legal a partir da consideração das leis e normas que regulamentam o 

controle social do PNAE, vislumbrando a identificação de semelhanças, 

divergências e (in) consistências na normatização. Integrou o conjunto de leis 

analisadas: a Constituição Federal (1988), o Plano Diretor de Reforma do 

Aparelho de Estado (1995), a Lei nº 9.394 (1996) de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, a Lei nº 10.172 (2001) do Plano Nacional de Educação, 

Lei 11.947 (2009) e Resolução/FNDE nº 038 (2009).  

Para registro dos dados coletados, foi configurada uma planilha modelo 

EXCCEL/2007. Como eixos de registro foram consideradas questões relativas 

à:  

•  Democracia, levando em consideração os princípios da soberania, cidadania, 

autonomia, participação e emancipação, 
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�  Delegação de atribuições, na forma de extensão de prestação de serviços 

públicos no plano local, levando em conta o processo de descentralização da 

execução da política de alimentação escolar;  

� Tutela, no sentido de preparação dos conselheiros e provimento dos 

conselhos de estrutura material; 

� Autoritarismo e Coação, na perspectiva da ação indutora. 

Após a transcrição literal das informações, o estudo recorreu à análise 

de conteúdo. Tomando por referência Minayo (2006), Franco (2007) e outros 

pensadores, foram identificadas as unidades de sentido, devidamente 

categorizadas, em consonância com o contexto dos temas focalizados, apoiado 

no referencial teórico adotado.  

Para Minayo o objeto das ciências sociais é essencialmente qualitativo, 

pois elas “abordam o conjunto de expressões humanas constantes nas 

estruturas, nos processos, nas representações sociais, nas expressões da 

subjetividade, nos símbolos e significados”, (2008, p. 14). 

3.2. SEGUNDO MOVIMENTO - O CONSELHO NA PRÁTICA DO CONTROLE 

SOCIAL 

O segundo movimento, conforme referido anteriormente, se desdobrou 

na investigação do processo de constituição do conselho, seguido da 

abordagem de gestores e conselheiros. 
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3.2.1 A Constituição do Conselho 

Esse movimento tratou do processo de constituição do controle social 

desde a mobilização da sociedade, vislumbrando verificar se o processo 

democrático atende ao modelo preconizado, nas condições concretas de sua 

realização.  

A pesquisa foi desenvolvida em três Conselhos de Alimentação Escolar 

– CAE localizados na Região Centro-Oeste: o CAE do Município de Goiânia-

GO, o CAE do Estado de Goiás e o CAE do Distrito Federal. 

O critério de escolha dos conselhos levou em consideração a 

proximidade territorial destes e o modelo vigente de gestão do PNAE. 

No Distrito Federal a gestão do PNAE é centralizada, ou seja, nenhuma 

escola participa do processo. Ele fica a cargo da Secretaria de Educação que 

compra os gêneros alimentícios e distribui para as escolas. No ano de 2009 o 

CAE do Distrito Federal foi responsável pelo controle social de recursos da 

ordem de R$18.475.996,00 (dezoito milhões, quatrocentos e setenta e cinco 

mil e novecentos e noventa e nove reais), dimensionados para toda a rede de 

educação básica que congrega 597 escolas e 419.909 alunos (FNDE/SAE, 

2009).  

Outro fator relevante na escolha do Distrito Federal foi o fato deste 

distrito congregar várias cidades satélites sem autonomia administrativa. Dessa 

forma, acumula atribuições de município e de estado, arrecada impostos 

estaduais municipais, atende as redes municipal e estadual de ensino e 

constituiu um único Conselho de Controle Social. O Distrito Federal recebe 
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mais que o dobro dos recursos destinados ao Estado de Goiás, incluindo o 

município de Goiânia (FNDE/SAE, 2009). 

No Estado de Goiás, a exceção do município de Goiânia-GO, a gestão é 

descentralizada para as escolas. No âmbito do Programa esse modelo é 

conceituado de escolarização ou gestão escolarizada. A escola recebe os 

recursos financeiros e tem total autonomia para executar o Programa. Em 2009 

o CAE do Estado de Goiás foi responsável pelo controle social de recursos do 

PNAE da ordem de R$4.239.488,00 (quatro milhões, duzentos e trinta e nove 

mil e quatrocentos e oitenta e oito reais), dimensionados para atender as 110 

escolas da rede estadual que atende 96.352 alunos (FNDE/SAE, 2009). Isto 

implica em um único Conselho de Alimentação Escolar, sediado na capital, 

atuando em toda a rede estadual de ensino localizada nos municípios. 

No Município de Goiânia/GO a execução é semicentralizada. Esse 

modelo de gestão caracteriza-se por combinar os dois modelos anteriores. 

Nesse caso, existem escolas que recebem recursos financeiros e executam o 

Programa diretamente e existem escolas que recebem apenas os gêneros 

alimentícios adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação, para atender os 

alunos. O CAE do Município de Goiânia foi responsável, em 2009, pelo controle 

social do PNAE de recursos da ordem de R$3.801.776,00 (três milhões, 

oitocentos e um mil e setecentos e setenta de seis reais), dimensionados para 

as 256 escolas da rede municipal que atende 86.404 alunos (FNDE/SAE, 

2009).  
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A caracterização da constituição desses conselhos levou em 

consideração os documentos disponibilizados no FNDE, num total de 34, 

conforme arrolados no QUADRO II. 

As Informações foram registradas, documento por documento, em 

quadros conforme modelo anexo (QUADRO III) obedecendo às categorias 

relativas às práticas democráticas envolvendo o processo eleitoral, a 

representatividade e a legitimidade. 

Identificadas as unidades de sentido e sua categorização, procedeu-se à 

análise de conteúdo, conforme já especificado anteriormente. 

3.2.2 O conselheiro e o controle social 

 Este componente foi realizado a partir da aplicação de um questionário, 

com questões fechadas (ANEXO D), junto aos conselheiros do PNAE nas 

respectivas localidades.  

 Questionário é “um instrumento de investigação que visa recolher 

informações baseando-se, geralmente, na inquisição de um grupo 

representativo da população em estudo” (AMARO; PÓVOA; MACEDO, 2004, p. 

3). Destaca-se dentre as vantagens de sua utilização, o potencial para atingir 

simultaneamente um maior numero de pessoas num espaço de tempo 

relativamente curto. 

O questionário foi estruturado em três blocos: 1 – perfil social do 

conselheiro; 2- participação e atividades no conselho; e 3 – apoio e orientação 

à atividade de controle social.  
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Quadro II – Documentos arrolados para análise da constituição dos conselhos. 
Município A, Estados B e C, 2010.

DOCUMENTOS 
CONSELHOS

A B C
DISPONÍVEL DISPONÍVEL DISPONÍVEL

1. Ofício do FNDE: orientando a 
constituição do CAE. + + + 
2. Ato convocatório: Docentes, 
discentes e trabalhadores na área de 
educação. 

- - - 

3. Ato convocatório: Pais de alunos
- - - 

4. Ato convocatório: Entidades civis 
organizadas. + - - 

5. Ata de eleição: Docentes, discentes 
e de trabalhadores na área de 
educação. 

+ + +

6. Ata de eleição: Pais de alunos + + +

7. Ata de eleição: representante da 
sociedade civil organizada: Segmento 
(1)

+ - +

8. Ata de eleição: representante da 
sociedade civil organizada: Segmento 
(2)

+ - -

9. Ata de eleição: Presidente, Vice-
Presidente e Secretária do CAE.  

+ + + 

10. Decreto designando membros para 
compor o CAE. 

+ + + 

11. Decreto: incorporação do CAE à 
estrutura da Secretaria de Educação. 

- + - 

12. Ofício de indicação: representantes 
do Poder Executivo 

+ + + 

13. Ofício de indicação: representantes 
do Poder Legislativo 

+ - + 

14. Ofício de indicação: segmento de 
docentes, discentes e de 
trabalhadores na área de educação. + + - 

15. Ofício de indicação: representantes 
do segmento Pais. + - - 

16. Ofício de indicação: representantes 
da sociedade civil: segmento 1. + + + 

17. Ofício de indicação: representantes 
da sociedade civil: segmento 2. + - - 

18. Ofício: encaminhamento de 
documentação de constituição do 
CAE, ao FNDE.

+ + -
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Quadro III – Registro de dados coletados na Ata de eleição de conselheiros, 
para análise de conteúdo, Município A. 

PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DOS CONSELHOS 

TITULO DO DOCUMENTO: 
Ata de eleição de 

conselheiros – CAE 

CARATER DO MATERIAL: Registrar processo de eleição de 
conselheiros do CAE, representantes do segmento de docente, 
discente e de trabalhadores na área de educação. 

CATEGORIAS 
DE ANÁLISE 

CARACTERIZAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO 

(1) DEMOCRACIA 
[...] 
“Eleição dos (as) novos (as) representantes do Sintego no 
Conselho de Alimentação Escolar (CAE) da Rede Municipal de 
Ensino”. [...] 

(2) PROCESSO ELEITORAL [...] “[reuniram-se] os membros da diretoria central e coordenadores 
zonais do Sintego [...] informou a pauta de reunião, a saber: [...] 4) 
Eleição dos (as) novos (as) representantes do Sintego no Conselho 
de Alimentação Escolar (CAE) da Rede Municipal de Ensino” [...] 

(3) REPRESENTATIVIDADE [...] “[reuniram-se] os membros da diretoria central e coordenadores 
zonais do Sintego [...] informou a pauta de reunião, a saber: [...] 4) 
Eleição dos (as) novos (as) representantes do Sintego no Conselho 
de Alimentação Escolar (CAE) da Rede Municipal de Ensino” [...] 

(4) LEGITIMIDADE 
[...] “informou que o CAE da Rede Municipal de Ensino encaminhou 
um ofício solicitando a indicação de quatro nomes como 
representantes [...] no referido conselho” [...] 
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Este instrumento de coleta de dados foi adaptado às especificidades do 

FUNDEB e pré-testado com 15 conselheiros dos Conselhos de 

Acompanhamento e Controle Social de municípios do Estado do Mato Grosso. 

Após ajustes, foi realizado um segundo teste com um conselheiro do CAE do 

Distrito Federal, que propiciou novos ajustes. Finalmente, sendo eliminadas as 

inconsistências. 

Participaram desse estudo 6 conselheiros do CAE do Município de 

Goiânia-GO, 7 Conselheiros do CAE do Estado de Goiás e 6 conselheiros do 

CAE do Distrito Federal, no total de 19 conselheiros. Além deles, participaram 3 

gestores do PNAE, sendo 1 da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, 1 

da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia-GO e 1 da Secretaria de 

Estado da Educação do Distrito Federal. 

A pesquisa com os conselheiros, agendada previamente observando o 

calendário de reuniões de cada conselho, foi realizada em julho de 2010. 

Os encontros ocorreram em salas de reuniões utilizadas pelos 

conselheiros. Antes de iniciar a sessão plenária do conselho o questionário foi 

distribuído aos conselheiros acompanhado do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (ANEXO E) que delineia os objetivos e a importância da pesquisa 

assim como requer anuência formal com assinatura do conselheiro. 

Os dados foram tratados em planilhas do Sistema EXCCEL/2007, tendo 

os seus percentuais registrados em tabelas e gráficos.  
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3.2.3 O controle social na perspectiva do gestor 

Nesse segmento, os gestores foram ouvidos a partir da realização de 

uma entrevista.  

O roteiro de entrevista (ANEXO F) foi estruturado em três blocos: 1 – 

Organização e funcionamento do controle social; 2 – Atuação dos conselheiros; 

e 3 – Modelo de controle social do PNAE.  

A entrevista realizada com a Gerente da Merenda Escolar - gestora do 

PNAE do Estado B - foi realizada na recepção de um hotel que sediava um 

evento de capacitação de técnicos da área de gestão do PNAE, na presença 

de duas conselheiras do CAE, representantes do segmento do Poder 

Executivo. As entrevistas com os outros dois gestores foram realizadas em 

salas nas quais não foi possível preservar a privacidade desejada. A entrevista 

realizada com o responsável pela Divisão de Controle de Prestação de Contas 

da Merenda Escolar, designado pelo gestor do Município A, foi realizada na 

mesma sala de reuniões disponível para pesquisa com os conselheiros e na 

presença dos mesmos. Já no Estado B houve mais privacidade, porém 

acompanhou a entrevista realizada com a Diretora de Assistência Escolar – 

gestora do PNAE no Estado C - o Subsecretário de Desenvolvimento 

Educacional, superior hierárquico da mesma.                                                                                  

 A entrevista foi realizada com o propósito de investigar como o gestor 

avalia o controle social do PNAE, sua estrutura e funcionamento; qual a função 

do controle social, na perspectiva da União, e a que interesses atende; se 

existem problemas na estrutura do modelo ou na sua concepção; como se 
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sente com a obrigatoriedade de fomentar o controle social (se há coação); se 

concorda ou não com o modelo de controle social; e qual seria o controle social 

ideal.  

Após a transcrição dos dados procedeu-se a identificação de unidades 

de sentido, a luz dos ensinamentos de Minayo (1999), Franco (2007) e outros. 

3.3. PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

O Projeto de pesquisa apresentado à Universidade Federal de São 

Paulo – UNIFESP foi submetido ao Comitê de Ética, constando em anexo o 

documento de sua aprovação (ANEXO G). 

Foi solicitada à Coordenação Geral do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar do FNDE, a assinatura do Termo de Autorização 

Institucional, para realização da pesquisa assim como o acesso a dados e 

documentos sob responsabilidade daquela Coordenação (ANEXO C).  

Foram igualmente solicitadas às Secretarias de Educação e aos 

Conselhos de Alimentação Escolar das três localidades estudadas, anuência e 

assinatura dos Termos de Autorização Institucional (ANEXOS A e B), 

assinados pelos respectivos gestores e conselheiros.  

Foram solicitadas aos conselheiros, anuência e assinatura no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO E) anexado ao questionário, 

conforme já referido.  



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. O CONTROLE SOCIAL NO PLANO LEGAL 

Os dados apresentados no Quadro IV explicitam eixos de registro 

segundo os aspectos da democracia enquanto categoria de análise no âmbito 

da regulação do controle social, referenciada à soberania popular, cidadania, 

autonomia, participação e emancipação, presentes em artigos da CF/1988, 

PDRAE/1995, LDB/1996, PNE/2001 e Lei 11.947/2009.  

Os dados apresentados no Quadro V explicitam eixos de registro 

segundo os aspectos da delegação (fomento e indução), tutela, autoritarismo e 

coação, presentes na Lei 11.947/2009 de regulamentação específica do 

controle social do PNAE. 

 Para efeitos da presente investigação foi considerada delegação a 

autorização da União para estados, municípios e conselhos atuarem no 

fomento, indução e concretização do controle social no plano local. Foram 

considerados tutela e autoritarismo a determinação da União para que estados 

e municípios (entes controlados) disponibilizem condições materiais de 

funcionamento dos conselhos (entes controladores), assim como a 

possibilidade de recondução ilimitada de conselheiros a critério dos segmentos 

representados. Foi considerada coação a ameaça de corte de recursos do 

PNAE pela União caso estados e municípios não constituam o CAE ou o 

mantenham regularizado.   

A Tabela 2 consolida o resultado da análise dos dados explicitados nos 

Quadros IV e V considerado o conjunto das variáveis.  
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Quadro IV – Estrutura legal que rege o controle social no PNAE, segundo os 
aspectos da democracia (soberania, cidadania, autonomia, participação, 
emancipação).  

CF 1988 PDRAE/1995 9.394/1996 
LDB 

10.172/2001 
PNE 

11.947/2009  
*Resolução 
038/2009  

Art. 1º - A 
República 
Federativa do 
Brasil [...], 
constitui-se em 
Estado democrático 
de direito e tem 
como fundamentos 
os seguintes 
princípios: 
I – a soberania; 
II – a cidadania [...] 
Parágrafo único – 
Todo poder emana 
do povo, que o 
exerce por meio de 
representantes 
eleitos ou 
diretamente, [...]. 

Art. 2º - São 
Poderes da União, 
independentes e 
harmônicos entre si, 
o Legislativo, o 
Executivo e o 
Judiciário.  

Art. 4º - A 
República 
Federativa do 
Brasil rege-se [...], 
pelos seguintes 
princípios: 
[...];  
II – prevalência dos 
direitos humanos; 
[...]. 

 [...] “A defesa da 
coisa pública vem 
sendo realizada [...] 
em dois níveis: no 
nível político e no 
nível 
administrativo. No 
nível político temos 
as instituições 
fundamentais da 
democracia, através 
das quais se 
defendem não 
apenas os direitos 
individuais e 
sociais dos 
cidadãos, mas 
também os “direitos 
públicos” à 
participação 
igualitária [...]”. 

[...] Art. 14 - Os 
sistemas de ensino 
definirão as normas 
de gestão 
democrática do 
ensino público da 
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; 
II - participação das 
comunidades 
escolar e local em 
conselhos escolares 
ou equivalentes 
[...]. 

[...] “Instituir em 
todos os níveis, 
Conselhos de 
Acompanhamento e 
Controle Social dos 
recursos destinados 
à educação não 
incluídos no 
Fundef, qualquer 
que seja sua 
origem, nos moldes 
dos Conselhos de 
Acompanhamento e 
Controle Social do 
Fundef” [...]. 

Art. 2º da Lei 
11.947/2009 - São 
diretrizes da 
alimentação 
escolar: 
[...]  
IV – a participação 
da comunidade no 
controle social, no 
acompanhamento 
das ações realizadas 
pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e 
pelos municípios 
para garantir a 
oferta de 
alimentação escolar 
saudável e 
adequada [...]. 

Art.3º da Lei 
11.947/2009 – a 
alimentação escolar 
é direito dos alunos 
da educação básica 
e dever do Estado 
[...].  

Art. 10 da Lei 
11.947/2009 – 
Qualquer pessoa 
física ou jurídica 
poderá denunciar 
[...] as 
irregularidades 
eventualmente 
identificadas na 
aplicação dos 
recursos destinados 
à execução do 
PNAE [...]. 

  .  
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Quadro IV - Estrutura legal que rege o controle social no PNAE, segundo os 
aspectos da democracia (soberania, cidadania, autonomia, participação, 
emancipação). 

CF 1988 PDRAE 9.394/1996 
LDB 

10.172/2001 
PNE 

11.947/2009  
*Resolução 
038/2009  

Art. 5º - Todos são 
iguais perante a lei, 
[...]: 
XIV – é assegurado 
a todos o acesso à 
informação e 
resguardado o 
sigilo da fonte, 
quando necessário 
ao exercício 
profissional. 
Art. 10 – É 
assegurada a 
participação dos 
trabalhadores e 
empregadores nos 
colegiados dos 
órgãos públicos 
[...]. 
Art. 14 – A 
soberania popular 
será exercida pelo 
sufrágio universal e 
pelo voto direto e 
secreto [...], 
mediante:  
I – plebiscito; 
II – referendo; 
III – iniciativa 
popular; [...] 
Art. 70 – A 
fiscalização 
contábil, financeira, 
orçamentária, 
operacional e 
patrimonial da 
União [...], será 
exercida pelo 
Congresso 
Nacional, mediante 
controle externo e 
pelo controle 
interno de cada 
Poder.

[...] “A 
modernização do 
Aparelho de Estado 
exige, também, a 
criação de 
mecanismos que 
viabilizem a 
integração dos 
cidadãos no 
processo de 
definição, 
implementação e 
avaliação da ação 
pública. Através do 
controle social 
crescente será 
possível garantir 
serviços de 
qualidade [...]”.

[...] Art. 15 – Os 
sistemas de ensino 
assegurarão às 
unidades escolares 
públicas de 
educação básica 
que os integram 
progressivos graus 
de autonomia 
pedagógica e 
administrativa e de 
gestão financeira 
[...]. 

[...] “Implantar 
conselhos escolares 
e outras formas de 
participação da 
comunidade escolar 
e local na melhoria 
do funcionamento 
das instituições de 
educação infantil e 
no enriquecimento 
das oportunidades 
educativas e dos 
recursos 
pedagógicos [...]”.

Art. 17 da Lei 
11.947/2009 - 
Competem aos 
Estados, ao Distrito 
Federal e aos 
Municípios, [...]:  
V – fornecer 
informações, 
sempre que 
solicitado, ao 
FNDE, ao CAE, 
[...] a respeito da 
execução do PNAE 
[...]. 

Art. 18 da Lei 
11.947/2009 – Os 
Estados, o Distrito 
Federal e os 
Municípios 
instituirão [...] 
Conselhos de 
Alimentação 
Escolar – CAE, 
órgãos colegiados, 
de caráter 
fiscalizador, 
permanente, 
deliberativo e de 
assessoramento, 
composto da 
seguinte forma: 
[...] 
I – 1 (um) 
representante 
indicado pelo Poder 
Executivo do 
respectivo ente 
federado; 
II – 2 (dois) 
representantes das 
entidades  
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Quadro IV - Estrutura legal que rege o controle social no PNAE, segundo os 
aspectos da democracia (soberania, cidadania, autonomia, participação, 
emancipação).                                                   

CF 1988 PDRAE/1995 9.394/1996 
LDB 

10.172/2001 
PNE 

11.947/2009  
*Resolução 
038/2009  

Art. 71 – O 
controle externo 
[...], será exercido 
com o auxilio do 
Tribunal de Contas 
da União [...]  

Art. 74 – Os 
Poderes [...], 
manterão de forma 
integrada, sistema 
de controle interno 
com a finalidade 
de: [...]; 
IV – apoiar o 
controle externo 
[...] 
§ 2º - Qualquer 
cidadão, partido 
político, associação 
ou sindicato é parte 
legítima para [...] 
denunciar 
irregularidades ou 
ilegalidades 
perante o Tribunal 
de Contas da 
União.  

Art. 194 – A 
seguridade social 
compreende [...], 
de iniciativa dos 
poderes públicos e 
da sociedade, [...]. 

[...] “Fortalecer 
práticas de adoção 
de mecanismos que 
privilegiem a 
participação 
popular tanto na 
formulação quanto 
na avaliação de 
políticas públicas, 
viabilizando o 
controle social das 
mesmas [...]”.  

[...] “Promover a 
participação da 
comunidade na 
gestão das escolas, 
universalizando, 
em dois anos, a 
instituição de 
conselhos escolares 
ou órgãos 
equivalentes [...]”. 

[...] “Apoiar e 
incentivar as 
organizações 
estudantis, como 
espaço de 
participação e 
exercício da 
cidadania [...]”. 

de trabalhadores da 
educação e de 
discentes, indicado 
pelo respectivo 
órgão de 
representação, a 
serem escolhidos 
por meio de 
assembléia 
específica; 
III - 2 (dois) 
representantes das 
entidades de pais 
de alunos indicados 
pelos Conselhos 
Escolares, 
Associações de 
Pais e Mestres [...] 
escolhidos por 
assembléia 
específica; 
IV - 2 (dois) 
representantes 
indicados por 
entidades civis 
organizadas 
escolhidos por 
assembléia 
específica  
§ 1º [...] poderão, a 
seu critério, 
ampliar a 
composição dos 
membros do CAE, 
[...]. 
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Quadro IV - Estrutura legal que rege o controle social no PNAE, segundo os 
aspectos da democracia (soberania, cidadania, autonomia, participação, 
emancipação).     

CF 1988 PDRAE/1995 9.394/1996 
LDB 

10.172/2001 
PNE 

11.947/2009  
*Resolução 
038/2009  

Parágrafo único - 
Compete ao poder 
público [...], 
organizar a 
seguridade social 
com base nos 
seguintes objetivos:  
[...]; 
VII – caráter 
democrático e 
descentralizador da 
administração [...] 
com participação 
dos trabalhadores, 
dos empregadores, 
dos aposentados e 
do Governo nos 
órgãos colegiados. 
 Art. 204 – As 
ações 
governamentais na 
área de assistência 
social serão 
realizadas [...], e 
organizadas com 
base nas seguintes 
diretrizes: 
I – descentralização 
político-
administrativa [...]; 
II – participação da 
população, por 
meio de 
organizações 
representativas, na 
formulação das 
políticas e no 
controle das ações 
em todos os níveis; 
[...]. 
Art. 206 - O ensino 
será ministrado 
com base nos 
seguintes 
princípios: [...]; 
VI – gestão 
democrática do 
ensino público [...].

[...] “espera-se que 
a reforma do 
aparelho do Estado 
produza as 
transformações 
fundamentais que 
viabilizem o novo 
Estado desejado 
[..], os resultados 
esperados estão 
relacionados a duas 
dimensões: [...]; a 
segunda, de 
natureza externa, a 
partir do 
surgimento de uma 
nova sociedade, 
baseada na 
participação 
popular, que coloca 
o Estado como 
instrumento do 
exercício pleno da 
cidadania [...]”. 

[...] “Criar 
mecanismos, como 
conselhos ou 
equivalentes para 
incentivar a 
participação da 
comunidade na 
gestão, manutenção 
e melhoria das 
condições de 
funcionamento das 
escolas” [...]. 

[...] “Garantir a 
criação de 
conselhos com a 
participação da 
comunidade e de 
entidades da 
sociedade civil 
organizada, para 
acompanhamento e 
controle social das 
atividades 
universitárias, com 
o objetivo de 
assegurar o retorno 
à sociedade dos 
resultados, do 
ensino e da 
extensão [...]”.  

º 5º - “O exercício 
do mandato de 
conselheiros do 
CAE é considerado 
serviço público 
relevante não 
remunerado”  

Art. 19 da Lei 
11.947/2009 – 
Compete ao CAE:  
I - acompanhar e 
fiscalizar as 
diretrizes [...];  
II - acompanhar e 
fiscalizar a 
aplicação dos 
recursos destinados 
à alimentação 
escolar; 
III – zelar pela 
qualidade dos 
alimentos [...] 
quanto às condições 
higiênicas, bem 
como a 
aceitabilidade dos 
cardápios 
oferecidos; 
IV - receber 
relatório anual de 
gestão do PNAE e 
emitir parecer 
conclusivo a 
respeito [...].  

* A Resolução/FNDE nº 038/2009 reproduz o teor dos artigos da Lei 11.947/2009, registrados nesse 
Quadro, com pequenas diferenças semânticas, o que torna desnecessária a sua transcrição. 
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Quadro V – Estrutura legal que rege o controle social do PNAE (Lei 
11.947/2009 e *Resolução/FNDE 038/2009, segundo os aspectos da delegação 
(fomento e indução), autoritarismo e coação.  

Delegação (fomento e 
indução) 

Tutela Autoritarismo/Coação 

Art. 18 da Lei 11.947/2009 – Os 
Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios instituirão [...] 
Conselhos de Alimentação 
Escolar – CAE [...], órgãos 
colegiados, de caráter 
fiscalizador, permanente, 
deliberativo e de 
assessoramento, [...] 

Art. 19 da Lei 11.947/2009 - 
Compete ao CAE: I - 
acompanhar e fiscalizar as 
diretrizes [...]; II - acompanhar e 
fiscalizar a aplicação dos 
recursos destinados à 
alimentação escolar; III – zelar 
pela qualidade dos alimentos 
[...] quanto às condições 
higiênicas, bem como a 
aceitabilidade dos cardápios 
oferecidos; IV - receber 
relatório anual de gestão do 
PNAE e emitir parecer 
conclusivo a respeito [...].  

Art. 17 da Lei 11.947/2009 – 
Competem aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos 
Municípios: 
[...] 
VI – fornecer instalações físicas 
e recursos humanos que 
possibilitem o pleno 
funcionamento do CAE, 
facilitando o acesso da 
população.  

Art. 20 da Lei 11.947/2009 - 
Fica o FNDE autorizado a 
suspender os repasses dos 
recursos do PNAE quando os 
Estados, o Distrito Federal ou 
os Municípios: I – Não 
constituírem o respectivo CAE 
ou deixarem de efetuar os 
ajustes necessários, visando ao 
seu pleno funcionamento [...]. 

Art. 18 da Lei 11.947/2009 – Os 
Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios instituirão [...] 
Conselhos de Alimentação 
Escolar – CAE [...] § 3º - Os 
membros terão mandatos de 4 
(quatro) anos, podendo ser 
reconduzidos de acordo com a 
indicação de seus respectivos 
segmentos [...]. 

* A Resolução/FNDE nº. 038/2009 reproduz o teor dos artigos da Lei 11.947/2009, registrados 
nesse Quadro, com pequenas diferenças semânticas, o que torna desnecessária a sua 
transcrição. 
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Tabela 02 – Categorias relativas à democracia, participação, delegação, 
autoritarismo e coação, presentes nas leis que regem o controle social do PNAE.

Leis 

Variáveis 
CF (1988) PDRAE 

(1995) 
9.394(1996) 

LDB 
10.172(2001) 

PNE 
11.947(2009) 

PNAE 
Resolução 
038(2009) 

PNAE 

Democracia: 
Soberania 
Cidadania 
Autonomia 
Emancipação 

+ + + _ _

Participação 
+ + + + + 

Delegação 
Fomento  
Indução 

_ _ _ _ + 

Tutela _ _ _ _ + 

Autoritarismo 
_ _ _ _ + 

Coação 
_ _ _ _ + 
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A soberania popular se concretiza quando o cidadão participa 

diretamente das decisões de interesse coletivo ou elege seus representantes 

que são os agentes políticos – Presidente da República, Senadores, 

Deputados Federais, Deputados Estaduais, Vereadores e Conselheiros, para 

tomar decisões em seu nome, elaborando as leis e fazendo a gestão dos bens 

públicos (art. 1º, Parágrafo único da CF/1988). Para agir diretamente, o 

cidadão pode utilizar-se de instrumentos de democracia participativa, tais como 

plebiscito, referendo e iniciativa popular (Art. 14 da CF/1988). Nessas 

condições, pode escolher, inclusive, o modelo de sociedade, o sistema político, 

que deseja para seu País (DAGNINO, 1994). 

O modelo de democracia brasileiro que combina democracia 

representativa com participação direta dos cidadãos favorece o controle da 

sociedade civil sobre o Estado. Como co-participante do processo de tomada 

de decisões, o cidadão pode deliberar na formulação, acompanhamento, 

avaliação e controle das políticas e das ações públicas em todos os níveis (Art. 

1º, Incisos I e II e § único, art. 4º, Inciso II, art. 5º, Inciso XIV, art. 10, art. 14, 

Incisos I a III, art. 194, § único Inciso VII, art. 204, Incisos I e II e art. 206, Inciso 

VI, da CF/1988).   

O controle interno do Poder Executivo Federal é realizado pelos seus 

órgãos, internamente, e sobre os atos do conjunto deles pela Controladoria 

Geral da União – CGU (Artigos 70 e 71, da CF/1988). Ao exercitar o controle 

interno, a administração pública tem como objetivo controlar seus próprios atos 

para frear e corrigir desvios nos diversos escalões administrativos tanto no seu 

corpo orgânico central quanto no das demais instituições (pessoas jurídicas) 

que o constituem. Além do controle interno, existe o controle externo, focado na 
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legitimidade dos atos e realizado pelos agentes políticos eleitos pelo povo que 

atuam no Poder Legislativo. O Poder Legislativo realiza o controle externo 

isoladamente ou com o auxílio do Tribunal de Contas da União – TCU. O Poder 

Judiciário também é responsável pelo controle externo e pode agir quando 

solicitado pelos cidadãos ou pelo Ministério Público.  

Extrapolando as fronteiras dos controles interno e externo de governo, 

no movimento de redemocratização do País, surge a proposta de controle 

social (art. 204 da CF/1988). Idealizando o controle social originário da 

sociedade, o controle nessa modalidade, exige novos espaços de 

concretização – Conselhos representativos - constituídos de representantes da 

sociedade civil escolhidos em seus variados segmentos. Com o intuito de 

buscar o compartilhamento das decisões e a co-participação na gestão dos 

serviços e das políticas públicas, essa possibilidade de participação é 

referenciada por Benevides (1998) como a prática concreta da soberania 

popular que supõe “a participação popular como possibilidade de criação, 

transformação e controle sobre o poder ou os poderes” (1998, p. 20).   

Além do controle social conferido aos conselhos, na gestão dos serviços 

e nas políticas públicas, o cidadão pode denunciar irregularidades ou 

ilegalidades às demais instâncias de controle que detém o “poder de polícia”. 

Agindo assim, exercita o que a CF/1988 definiu como controle popular (Art. 74 

§ 2º da CF/1988). Esse tipo de controle foi acolhido na Lei 4.320/1964 como 

forma de controle externo - que age sobre controlados e controladores, 

ou seja, o controle da sociedade civil sobre conselheiros e gestores. Mas, 

apesar desse procedimento representar um avanço no fomento ao 

controle popular, este não representa apenas reivindicação por direitos 
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ou vigilância aos atos dos agentes do Estado, pois requer co-participação 

com co-responsabilidade. O fato do cidadão não ser co-autor das ações 

confere maior dificuldade em se apropriar do conhecimento para formalização 

de uma denúncia embasada. Tal situação pode gerar um excessivo número de 

denúncias suspeitas para tratamento pelas instâncias do aparelho de Estado.   

Na hierarquia das normas estudadas o  Plano Diretor de Reforma do 

Aparelho de Estado (PR/CRE - PDRAE, 1995) foi a primeira norma a 

regulamentar as diretrizes constitucionais de participação da sociedade civil, 

pois trouxe a previsão de controle social na gestão dos serviços e das políticas 

públicas e fortaleceu: 

[...] práticas de adoção de mecanismos que privilegiem a 
participação popular tanto na formulação quanto na avaliação 
de políticas públicas, viabilizando o controle social das 
mesmas (PDRAE, 1995). 

Com o objetivo de desenvolver e fortalecer uma cultura de criação de 

mecanismos de gestão democrática, esse plano apresenta uma concepção de 

modernização do Estado para a prestação de serviços públicos de qualidade 

diretamente relacionada a uma crescente atuação da sociedade no controle 

social desses serviços. Dessa maneira, o fomento ao controle social 

preconizado na reforma do aparelho de Estado em nada diverge das diretrizes 

constitucionais a esse respeito. 

A defesa por serviços públicos de qualidade vem sendo realizada no 

nível administrativo e no plano político. Nesse último, atuam as instituições 

fundamentais da democracia utilizadas pelos cidadãos para defender direitos 

individuais e sociais como também os “direitos públicos” à participação 

igualitária (PR/CRE - PDRAE, 1995). Assim, os conselhos podem ser 
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localizados no plano político o que implica em prevalência da atuação política 

dos conselheiros em detrimento da ação meramente fiscalizadora de atos 

administrativos dos gestores do PNAE.  

Dessa forma, o controle social coloca os conselhos na interface entre a 

sociedade civil e o Estado, em consonância com a perspectiva de Estado 

ampliado trazida por Canivez (1991), em busca de atendimento aos interesses 

da coletividade. Para tal finalidade, os cidadãos experimentam práticas de 

democracia participativa como intervenções políticas alternadas que às vezes 

se apresentam contrárias à democracia representativa e em outros momentos 

a complementam. Segundo Sader (2003), essas experiências localizam-se no 

plano da cidadania ativa, ora “em contraposição entre a formalidade dos 

direitos e a negação destes no plano prático”, ora construindo novos direitos ou 

aprofundando a relação entre cidadãos e Estado. Nessa perspectiva o controle 

social constitui-se, segundo Dagnino (1994), numa estratégia para 

consolidação da democracia.     

Orientada pela reforma do aparelho de Estado desencadeada em 1995, 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN/1996 apresenta 

um novo conceito de educação básica o que segundo Cury (2008) aponta para 

a compreensão da realidade e como um direito social. A lei regulamenta o 

controle social na gestão das escolas públicas de educação básica como um 

processo de gestão democrática pelos conselhos escolares, com participação 

de representantes da comunidade escolar (Art. 14, inciso II, da Lei 9.394/1996), 

o que amplia as possibilidades da cidadania educacional.  

No plano da normatização, esse modelo de conselho representa o 

controle social na gestão dos serviços públicos e atende aos princípios 
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constitucionais da democracia participativa, pois envolve a participação das 

pessoas que trabalham na escola, assim como dos beneficiários dos serviços 

por ela prestados, em todo o processo de gestão escolar desde a elaboração 

do projeto político pedagógico.  

Para assegurar a gestão democrática nas unidades escolares esse 

modelo também traz a prerrogativa de “autonomia pedagógica e administrativa 

e de gestão pedagógica” (Art. 15 da Lei 9.394/1996). Essa prerrogativa implica 

em descentralização da gestão para as escolas, resultando em maior 

aproximação das políticas e dos serviços públicos à população beneficiária o 

que, segundo Sader (2003) facilita o controle destes pelo cidadão. No plano 

formal, a regulamentação dos conselhos na gestão das escolas ocorre por 

modalidades de ensino - do infantil à universidade. 

A perspectiva de participação popular apreendida nessas três normas se 

aproxima, ao afirmarem que o controle social deve ser concretizado à luz da 

cidadania ativa como um processo de participação popular e cidadã. As 

normas prevêem que ele deve ocorrer em todas as etapas da gestão das 

políticas públicas, da formulação à avaliação dos resultados produzidos. Assim 

compreendido, o controle social ocorre necessariamente durante a gestão e 

não em momento a “posteriori”, o que favorece o empoderamento dos cidadãos 

- coincidindo com a concepção habermasiana de cidadania deliberativa.

Com o objetivo de distribuição dos recursos da educação com maior 

equidade, na perspectiva de controle financeiro do ensino fundamental pela 

Unia, foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Fundamental e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEF em 

1996. Com esse Fundo surgem os Conselhos de Acompanhamento e Controle 
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Social – CACS, com atribuições focadas em repartição, transferência e 

aplicação de recursos (Art. 4º, da lei 11.494/1996). Esse modelo se sobressaiu 

face às necessidades advindas do processo descentralizador de recursos em 

um País de regime federativo e de grandes dimensões continentais. 

 A partir de então, a idéia de controle social, que vinha se encaminhando 

desde a sua concepção na CF/1988 como possibilidade de co-participação - 

criação, transformação e controle - se desdobra com foco na função fiscal. 

Nessas condições, o controle social se concretiza no setor educacional de 

maneira fragmentada confirmando tendências à especialização. Essa nova 

realidade compromete o empoderamento da cidadania, pois alija o cidadão do 

processo criativo e transformador, segundo a concepção de participação 

referenciada por Benevides (1998). 

O Governo Federal com o intuito de induzir o controle social nas esferas 

locais – espaço de concretização de suas políticas descentralizadas - 

regulamentou no Plano Nacional de Educação (PNE, 2001) a expansão do 

modelo do CACS/FUNDEF para outras políticas educacionais não financiadas 

com recursos do FUNDEF (PNE-2001). O Conselho de Alimentação Escolar 

tem origem nesse modelo, com foco na função fiscal. Disso decorrem, no plano 

prático, distorções relacionadas à função política do controle social, com 

proliferação de conselhos sob variados comandos e sobreposição de 

atribuições - o que implica em divergências no campo da estruturação do 

modelo com relação às diretrizes constitucionais e ao preconizado nas normas: 

PDRAE(1995) e LDBEN(1996). 

A partir dessa autorização surgem, no plano prático, distorções 

relacionadas ao conceito e às atribuições do controle social. As inconsistências 
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se prendem a divergências no campo da estruturação do modelo com relação 

às diretrizes constitucionais e ao preconizado nas normas PDRAE/1995 e 

LDBEN/1996, segundo as quais a participação do conselheiro implica em 

compartilhamento das decisões e co-gestão da política. 

Sobressaem nas novas regras trazidas pelo PNE/2001 atribuições de 

cunho fiscal que comprometem a ação política e mobilizadora do controle 

social além de limitar a ação do conselheiro, pois o alija do processo de 

criação, transformação e controle, que devem ocorrer durante a gestão. Disso 

resulta a impossibilidade de empoderamento do cidadão que viria pela 

apropriação global do processo. Essas distorções comprometem o exercício 

político do controle social enquanto estratégia para alargamento da democracia 

e fragilizam a cidadania ativa ao cercearem participação popular nas etapas de 

planejamento, formulação, execução e no controle das ações em todos os 

níveis, prejudicando uma participação mais deliberativa dos Conselheiros. 

Na emergência de novas reformas no setor educacional para expansão 

do controle financeiro da União para toda a educação básica, foi criado o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB (Lei 11.494/2007). 

Nesse processo foi extinto o FUNDEF, resgatado no presente estudo para 

atender apenas à cronologia de formulação do modelo de controle social a 

partir daqui referenciado no decorrer da discussão como FUNDEB.  

No campo específico da regulamentação do controle social no PNAE 

(Lei nº 11.947/2009), que vinha até então sendo regido por Medida Provisória, 

ocorreram alterações tanto no aspecto de financiamento da educação básica 

para adequação às alterações trazidas pela Lei do FUNDEB, quanto 
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relacionadas à composição do conselho com exclusão da representação do 

Poder Legislativo e inserção da representação do segmento de alunos da 

educação básica. O controle social no PNAE é regulamentado também pela 

Resolução/FNDE nº 038/2009, referenciada nessa discussão apenas como 

marco regulatório. Na verdade, com relação aos artigos da Resolução/FNDE 

038/2009, a Lei 11.947/2009 reproduz com pequenas diferenças semânticas o 

que torna desnecessária e repetitiva uma discussão isolada dessa Resolução.  

Essas duas normas definem como um dos princípios do Programa: a 

“participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das 

ações realizadas [...] para garantir a oferta da alimentação escolar saudável e 

adequada” (Art. 2º, Inciso IV da Lei 11.947/2009 e Art. 2º, inciso VII da 

Resolução/FNDE 038/2009). Tal procedimento refere-se a acompanhar ações 

realizadas o que sugere participação a “posteriori” – inerente ao caráter fiscal. 

Dessa maneira, acompanhar ações realizadas em muito se diferencia de co-

participação e diverge dos postulados constitucionais e das normas 

reguladoras: PDRAE/1995 e LDBEN/1996, segundo as quais a função 

reservada ao controle social requer democratização do processo de gestão - 

abrangendo todas as etapas de gestão dos serviços e das políticas públicas - 

com participação desde a formulação e no controle das ações em todos os 

níveis.  

No contraponto do princípio da participação popular anteriormente 

comentado, as atribuições de controle social estabelecidas nas duas normas 

(Art. 19, Incisos de I a IV da Lei 11.947/2009 e Art. 27, Incisos de I a IV da 

Resolução/FNDE 038/2009) referem-se tanto ao acompanhamento quanto à 

fiscalização - atribuições reservadas ao controle de governo. O 
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acompanhamento sugere presença do conselheiro durante a execução, mas 

não garante co-participação. Já a fiscalização - considerada ato característico 

de conferência, de checagem a “posteriori” - exige dos conselheiros 

deliberação e “poder de polícia”. Esse procedimento, de acordo com a 

SEB/MEC, está cada vez mais presente na atuação dos conselhos de controle 

social nas políticas públicas, a exemplo do CAE.  

O CAE foi concebido nesse contexto legal “como órgão colegiado, de 

caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento” (Art. 18 da 

Lei 11.947/2009 e art. 26 da Resolução/FNDE nº 038/1009) com atribuições de 

controle social na política de alimentação escolar na forma de prestação de 

serviços relevantes e não remuneradas (art. 18, § 5º da Lei 11.947/2009 e art. 

26 § 7º da Resolução/FNDE 038/2009). No entanto, mesmo considerado o 

caráter voluntário, as condições materiais de funcionamento do controle social 

foram atribuídas aos estados e municípios (Art. 17 da Lei 11.947/2009 e art. 26 

da Resolução/FNDE 038/2009). O modelo fez prevalecer uma atuação de 

cunho mais administrativo do conselho colocando como uma de suas 

atribuições o papel de assessoria. O CAE é constituído por representantes 

eleitos por isso tem função política. Já a representação do Poder Executivo no 

CAE, não eleita (indicada), deve assumir a função de assessoria e assistência 

técnica, sem direito a voto.  

Ao vincular as condições de funcionamento do conselho como uma 

obrigação do gestor cujos atos devem ser controlados pelo conselho por ele a 

ser criado, a ação dos conselheiros frente ao poder local fica comprometida. O 

controle social assim estruturado configura-se numa relação de dependência e 

de atrelamento ao poder local, fragilizando a autonomia do conselheiro. Assim 
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instituído, o controle social veio contemporizar os tradicionais controles de 

governo já existentes. Visando a atender à lógica do processo de 

descentralização das políticas públicas para estados, municípios e escolas no 

plano local. Na verdade, no plano prático, foi atribuída a co-responsabilidade 

pelo controle da legalidade dos atos à sociedade civil, não a co-participação.  

Nessas condições, a União regulou e tutelou o controle social e para 

induzi-lo utilizou-se de subterfúgio autoritário, pois condicionou a instituição dos 

conselhos e sua estrutura de funcionamento à boa vontade do gestor, 

fragilizando a autonomia do conselheiro e relegando o princípio ético que a 

função controle encerra.  

De acordo com essas duas normas (art. 3º da Lei 11.947/2009 e art. 1º 

da Resolução/FNDE 038/2009), a alimentação escolar é um direito do aluno. 

No entanto a liberação de recursos para esse fim ficou condicionada à 

constituição do conselho pelo gestor (Art. 20, Inciso I e art. 3º da Lei 

11.947/2009, art. 37, Inciso I). Esses procedimentos revelam uma contradição, 

pois ao lado da ameaça ao cerceamento dos recursos para a alimentação 

escolar a afirma como “um direito do aluno da educação básica”.   

O fomento ao controle social da forma como está normatizada na Lei 

11.947/2009 e na Resolução/FNDE nº 038/2009, sugere o desenvolvimento do 

processo de constituição ou regulamentação do conselho no afã de atender 

formalidades legais de liberação de recursos públicos e divisão de 

responsabilidades. Essa situação faz transparecer, no que se refere aos 

conselheiros, maior busca por co-responsabilidade em detrimento da co-

participação. Ao condicionar a constituição do conselho ao desembolso dos 

recursos, tal disposição implica em pressão no sentido do encurtamento de 
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prazo para o desenvolvimento do processo democrático. Por outro lado, induz 

a uma corrida pela regularização dos processos administrativos de constituição 

dos conselhos, motivadores das transferências financeiras, o que pode resultar 

em gestão pública inercial - aquela que faz a mesma coisa o tempo todo, cada 

vez mais e do mesmo jeito e, dessa forma, oblitera a função mobilizadora do 

controle social no plano institucional, pois se perde muito tempo regularizando 

processos administrativos de constituição de conselhos.  

Apesar da previsão de participação popular na gestão dos serviços e 

das políticas públicas, presente em todas as normas, representar um avanço, o 

modelo apresenta divergências na sua estruturação e na medida em que esta 

vai se concretizando, sobressaem subterfúgios coercitivos e autoritários na 

regulamentação específica. 

Os subterfúgios coercitivos são positivos quando tem o objetivo de 

induzir novos comportamentos, mas dependendo de como são utilizados 

podem implicar em atraso no processo de renovação dos costumes e na 

construção de novos valores, comprometendo as possibilidades de 

participação.  

Os subterfúgios autoritários devem ser extirpados da regulamentação 

tanto com relação às condições materiais de funcionamento do controle social 

quanto no que se refere à recondução de conselheiros a critério de suas bases 

por prazo indefinido. A recondução da forma como está regulamentada 

compromete a renovação do conselho e a possibilidade de participação de 

outros cidadãos. Nesse aspecto, talvez seja interessante a renovação 

proporcional na medida de 1/3 do conselho, pois além de atender ao critério de 

maior permanência no cargo, favorece o aproveitamento dos conhecimentos e 
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da experiência no apoio dos novos conselheiros. Já com relação às condições 

materiais de funcionamento do conselho, estas devem partir da União 

preservado o princípio ético que envolve a função controle.  

Essa estrutura que coloca as condições de funcionamento do controle 

social na dependência da boa vontade do gestor local suscita questionamentos 

já formulados por Ramos (2008) que, apoiado em Rousseau, põe em cheque 

“a autonomia e autodeterminação da pessoa se ela estiver numa relação de 

dependência obediente a uma vontade estranha”. Nesses termos, surge a 

indagação de como compreender a autonomia do conselheiro perante o gestor 

local se suas condições de trabalho dependem do favorecimento deste.   

Como contraponto ao atrelamento estabelecido, essas normas fazem 

concomitantemente o chamamento ao controle popular que, de maneira 

semelhante à CF/1988, autoriza a qualquer pessoa física ou jurídica “[...] 

denunciar ao FNDE, ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público e 

ao CAE, as irregularidades identificadas na aplicação dos recursos destinados 

à execução do PNAE”. Nesse aspecto, pode ser considerado outro avanço do 

marco regulatório, pois possibilita a função mobilizadora - uma das mais 

relevantes funções do controle social - responsável pelo fomento à 

participação. No entanto, essa ambivalência é um processo que a um só tempo 

limita e libera a participação, transparecendo, de acordo com Bertaso (2004) 

uma regulação do cidadão pelo Estado. 

Quanto à formalização do processo seletivo de conselheiros, atende aos 

princípios democráticos nos seguintes aspectos: composição dos conselhos, 

proporcionalidade das representações e forma de escolha dos conselheiros 

(Art. 18 §§ 1º, 2º e 3º da Lei 11.947/2009 e Art. 26 §§ 1º, 3º, 4º e 10º da 
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Resolução/FNDE 038/2009). Porém, redirecionou para as bases de cada 

segmento a decisão de reconduzir seus representantes por prazo indefinido 

(Art. 18, Inciso IV, § 3º da Lei 11.947/2009 e art. 26, Inciso IV, § 3º da 

Resolução/FNDE nº 038/2009) - Quadro 03. Nessas condições, a renovação 

do conselho fica comprometida, implicando em prejuízos ao direito de 

participação de outros cidadãos. 

Assim, no plano formal, a concepção do modelo atende aos princípios 

da democracia e assegura o instituto da co-participação, no entanto a sua 

estruturação apresenta problemas que podem, na concretude de seu exercício, 

comprometer a cidadania ativa e fragilizar a autonomia de participação dos 

conselheiros. 

4.2. O CONSELHO NA PRÁTICA DO CONTROLE SOCIAL 

4.2.1. A constituição do Conselho 

Para habilitação formal do conselho é exigida pelo FNDE a 

apresentação de documentos que comprovem a sua constituição (Documento 

14).  Esses documentos são autuados e compõem um processo administrativo 

que tem a finalidade de motivar a liberação de recursos financeiros para a 

alimentação escolar. 

Todos os documentos arrolados e disponíveis (QUADRO II da 

Metodologia) foram analisados individualmente. Para efeito de apresentação, 

entretanto, foram considerados apenas alguns documentos representativos 

(Comunicado nº 12787, Edital de convocação e Atas de assembléias dos 
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variados segmentos representados), dada à padronização da redação e tendo 

em vista evitar repetição. 

Em que pese à padronização de documentos, já referida, ela não 

representa a padronização de procedimentos, pois esses são diferenciados nas 

respectivas localidades.  

O processo de constituição ou renovação do Conselho é desencadeado 

com a emissão de uma notificação expedida pelo FNDE alertando o gestor 

local (Secretário de Estado da Educação e Prefeito Municipal) sobre a 

aproximação do final do mandato dos conselheiros e a obrigatoriedade de 

constituição ou renovação do conselho. 

Nessa notificação, encaminhada para todos os gestores com igual teor, 

são reproduzidas as orientações legais (Lei 11.947/2009 e 

Resolução/FNDE038/2009), de como agir para motivar o processo seletivo de 

conselheiros, tais como: realização de assembléias dos segmentos 

especificamente para tal finalidade; a indicação de representantes do Poder 

Executivo; a proporcionalidade de representação por segmento; e a forma de 

realização de assembléia do segmento da sociedade civil organizada - que 

deverá ser representativa contando com o maior número de entidades, 

possível. 

Comunicado nº 12787/2008/COMAC/CGPAE/DIRAE/FNDE 

Foi endereçado ao Gestor do Município A - informa a composição do 

conselho e orienta a condução do processo de escolha dos conselheiros 

(DOCUMENTO 1). 
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[...] 1. a) O CAE é composto por sete membros titulares e 
respectivos suplentes, devendo obrigatoriamente, [serem] 
indicados pelos segmentos representados no Conselho [...]: 
[um] representante do Poder Executivo, indicado pelo Chefe 
desse Poder; [um] representante do Poder Legislativo, 
indicado pela mesa Diretora desse Poder; [dois] 
representantes dos professores, indicados pelo respectivo 
órgão de classe; [dois] representantes dos pais de alunos, 
indicados pelos Conselhos Escolares, Associações de Pais e 
Mestres ou entidades similares; [um] representante de outro 
segmento da sociedade civil local b) cada membro titular do 
CAE terá um suplente da mesma categoria c) a indicação do 
representante do Poder Legislativo, titular ou suplente, deverá 
ser feita por escolha da mesa diretora da Câmara Municipal 
[...]; d) a indicação dos representantes dos Professores deverá 
ser feita por meio de assembléia específica para tal fim, 
organizada pelo respectivo órgão de classe (sindicato). Essa
assembléia deverá ser registrada em ata específica, assinada 
por todos os presentes [...]; e) a indicação de representantes 
de pais de alunos deverá ser feita a partir de uma assembléia 
específica dos Conselhos Escolares ou das Associações de 
Pais e Mestres ou de entidades similares. Essa assembléia 
deverá ser registrada em ata específica, assinada por todos os 
presentes [...]; f) a indicação do representante da Sociedade 
Civil deverá ser feita em assembléia específica, que reunirá o 
maior número possível de entidades civis organizadas do 
município (igrejas, sindicatos, associações) [...].  

Da mesma maneira, nas três localidades investigadas - Município A, 

Estado B e Estado C – são feitas as orientações sobre o processo de formação 

dos conselhos. Após determinar no documento o número de representantes 

por segmento para o CAE, enfatiza, em caráter coercitivo, na medida em que o 

CAE constitui condição para a liberação dos recursos financeiros do PNAE. 

Esse procedimento está na base da contradição da concepção da democracia. 

O subterfúgio da coerção (DOCUMENTO 1) se explicita na finalização do 

comunicado. 

 [...] 5. Informamos ainda, que a continuidade dos repasses 
dos recursos financeiros do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE para esse Município está 
condicionada a constituição do CAE e conseqüente validação 
do seu cadastro junto a esta Autarquia [...]. 
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Esse documento reproduz na íntegra o preconizado na legislação 

específica no que se refere à composição do conselho, confirmando a 

presença de representação do Poder Executivo. Chama a atenção o fato do 

gestor local se fazer representado numa instância de controle de seus próprios 

atos (Conselho) com poder de voto. Esse procedimento suscita 

questionamentos relativos à finalidade do controle social, assim regulado.     

Para que a comunidade, tanto a presente nas imediações da escola: 

docentes, discentes, trabalhadores na área da educação e Pais de alunos, 

quanto a mais distante representada por outros segmentos da sociedade civil 

organizada, tomem conhecimento das eleições para o conselho, os gestores 

devem comunicá-los e convocá-los à participação. A comunicação pode 

ocorrer de variadas maneiras, mas a sua formalização é obrigatória e integra o 

rito processual de constituição do conselho. Esse é um rito formal que 

“escamoteia” o processo democrático.  

Edital de Convocação 

Essa forma de comunicação foi utilizada somente pelo Município A. Ele 

explicitou a convocação dos segmentos e registrou que quando da indicação 

dos nomes para o conselho, no indicativo deve “constar os nomes completos, 

Xérox dos documentos pessoais, como também ata da reunião da escolha 

contendo dia e hora da realização da mesma” (DOCUMENTO 2).

O Conselho de Alimentação Escolar do Município de Goiânia – 
CAE, no uso de suas atribuições [...], convoca os segmentos 
que representam a sociedade civil, tais como: Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, Comercial, Igrejas, APAE’s, Clube das 
mães, Rotary Clube, Maçonaria, Associação de Moradores, 
ONG’s, entre outros, a indicar até o dia 05/12/2008, dois 
representantes para compor o quadro de conselheiro desse 
Conselho sendo um titular e um suplente. 
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Esse recurso de comunicação, dada a sua publicação em diário oficial, 

atende ao requisito de publicidade de atos administrativos no âmbito do serviço 

público em todas as esferas de governo, o que pode assegurar o acesso à 

informação por representantes de segmentos que integram a comunidade 

escolar. Porém, considerada a restrição da divulgação à publicação de edital 

em diário oficial, cabe indagar se esse meio de comunicação alcança toda a 

sociedade civil organizada.  

No Município A, o processo de renovação do CAE para o biênio 2009-

2010, não atendeu ao aspecto da legalidade, pois os procedimentos de 

convocação da sociedade civil organizada, do Poder Executivo, do Poder 

Legislativo e do segmento dos professores, foram formalizados pelo conselho 

(DOCUMENTOS 2 – 4; 6 e 7), quando deveriam ter sido providenciados pelo 

gestor local.   

Esse procedimento de condução do processo de renovação do CAE, 

pelo próprio conselho, não foi identificado nos Estados B e C. Esses Estados 

seguiram as orientações legais e conduziram formalmente o processo de 

renovação de seus conselhos. Diferentemente do Município A, não utilizaram o 

Edital como instrumento convocatório da sociedade civil organizada e fizeram a 

convocação somente por ofício, restringindo, ainda mais, a divulgação 

(DOCUMENTOS 16 – 19; 26 e 27). Os ofícios de convocação no âmbito das 

três localidades investigadas não estavam disponíveis para análise, (QUADRO 

I da metodologia), porém foi possível identificar quem realizou a convocatória - 

se gestores ou conselhos - pois nos ofícios de indicação de nomes de 

representantes para composição do conselho, expedidos pelos segmentos 

para os gestores, estes se reportam às convocatórias feitas pelos gestores dos 
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Estados B e C. Já no Município A, se reportam ao conselho (DOCUMENTOS 3; 

4; 6 – 8; 16 – 19; 26 e 27). 

Ata de eleição de Conselheiros no âmbito da comunidade escolar  

Os representantes escolhidos para os conselhos deverão ser indicados 

da seguinte maneira: do Poder Executivo, pelo Chefe desse Poder, do Poder 

Legislativo, pela mesa Diretora desse Poder. Já os representantes de 

docentes, discentes e trabalhadores na área de educação deverão ser eleitos 

democraticamente e indicados pelo respectivo órgão de classe (Sindicato) que 

deverá convocar e conduzir a assembléia da categoria para tal finalidade. 

 Para eleição dos representantes do segmento de Pais de alunos, a 

convocatória e condução de assembléia cabe aos Conselhos Escolares, 

Associações de Pais e Mestres ou entidades similares.  

A indicação dos representantes da Sociedade Civil organizada deverá 

ser feita em assembléia específica, que reunirá o maior número possível de 

entidades locais (DOCUMENTO 1).  

No processo seletivo de docentes, discentes e de trabalhadores da área 

de educação, Pais de alunos e outros segmentos da sociedade civil 

organizada, de um modo geral, de acordo com as Atas, não predominou a 

realização de assembléias para seleção de nomes (DOCUMENTOS 8 – 11; 20 

e 21; 28 - 30), ferindo o princípio democrático que o controle social requer. 

O processo seletivo no segmento de Pais de alunos foi realizado no 

Estado B pelo conselho escolar em uma reunião pouco representativa, 

transparecendo acordo prévio de nomes legitimado com realização de rito 

democrático de escolha por mera formalidade. No Município A e no Estado C 
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esse procedimento foi conduzido pelos gestores com o apoio dos conselhos, 

mas as reuniões foram bem mais representativas (DOCUMENTOS 9 e 29). No 

Município A participaram da reunião 26 pais e no Estado C, de acordo com a 

Ata, 59 pais estavam presentes na reunião. 

[...] reunião para eleição dos membros, do segmento de Pais 
de alunos [...] que comporão o Conselho de Alimentação 
Escolar – CAE, para o biênio 2008/2010 [...]. A reunião foi 
presidida pelo Diretor da Diretoria de Assistência Escolar [...] 
(Documento 29).  

Conduzidos pelos gestores, os processos seletivos de representantes de 

Pais, contrariaram a orientação estabelecida no Comunicado nº 12787/2008 

(DOCUMENTO 1) referido, no tocante a autonomia das Associações. 

No âmbito do segmento de docentes, discentes e de trabalhadores da 

área educacional, o processo eleitoral foi conduzido pelos Sindicatos das 

categorias, nas três localidades. Porém, no Município A e no Estado B foram 

realizadas reuniões para escolha de Diretores do Sindicato para compor o 

CAE. Esse procedimento foi diferente no Estado C, única localidade onde o 

processo eleitoral atendeu às orientações legais, pois o Sindicato convocou 

uma assembléia da categoria que contou com a presença de 64 professores 

“[...] a realização desta assembléia se fez necessária uma vez que, para o 

FNDE, a indicação dos representantes deve ser aprovada [...]”. 

O processo seletivo de representantes dos segmentos de docentes, 

discentes e de profissionais da área de educação restringiu-se ao segmento de 

professores, ferindo a competitividade das outras representações no seio do 

segmento. 
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Dando prosseguimento ao processo de constituição do conselho 

desencadeado no Município A, os representantes do segmento de docentes, 

discentes e de trabalhadores na área de educação foram escolhidos numa 

reunião do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Goiás – SINTEGO.  

A seleção ocorreu como último ponto de pauta, estando presentes 19 pessoas. 

Chama a atenção o fato da convocatória para o processo eleitoral, motivadora 

dessa reunião, ter partido do CAE: “[...] o CAE da Rede Municipal de Ensino 

encaminhou um ofício solicitando a indicação de quatro nomes como 

representantes [...] no referido conselho [...]”, (DOCUMENTO 8), contrariando a 

orientação legal de que a convocatória deve ser realizada pelo gestor.  

O sufrágio desenvolvido no Município A, não foi realizado 

especificamente para a escolha de representantes dos docentes, discentes e 

de trabalhadores na área de educação para compor o conselho, pois a reunião 

tratou de outros assuntos. No início da reunião foi informada a pauta 

constando: “[...]; 3. Avaliação da Greve da Rede Estadual de Ensino; 4) Eleição 

dos (as) novos (as) representantes do Sintego no Conselho de Alimentação 

Escolar (CAE) [...]”, (Documento 8). Além disso, o resultado culminou na 

indicação de Diretores do Sindicato para o conselho. Esses diretores além de 

já serem envolvidos com o trabalho sindical, suas indicações comprometem o 

processo democrático no aspecto da ampla participação no seio da categoria, 

(DOCUMENTO 8).   

Da mesma forma que aconteceu no Município A, o processo eleitoral no 

âmbito do segmento dos docentes, discentes e de trabalhadores na área de 

educação do Estado B, foi realizado em reunião da Diretoria do Sindicato que 

culminou também na escolha de Diretores do Sindicato para conselheiro, 
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contrariando a seguinte orientação: “[...] a indicação dos representantes de 

Professores deverá ser feita por meio de assembléia específica para tal fim, 

organizada pelo respectivo órgão de classe (sindicato) [...]”. 

De acordo com a Ata, diferentemente do Município A onde foi o 

conselho quem deflagrou a convocatória do processo eleitoral, no Estado B 

esse procedimento foi realizado pela Secretaria da Educação (DOCUMENTOS 

16 - 20). Ela solicitou a indicação de representantes do Sindicato da categoria 

para integrar o CAE - “[...] De posse do OFICIO Nº 661/2009 - GAB/SEDUC, de 

27 de março de 2009, [...] informa que [...] solicita a indicação de 

representantes da diretoria do Sintego, sendo dois titulares e dois suplentes 

[...]”. Diante dessa situação fica evidenciado que é o gestor quem está 

conduzindo o processo equivocadamente, pois ao invés de orientar a 

realização de assembléia para escolha de nomes, solicita indicação de nomes 

de diretores. Na reunião estavam presentes 11 pessoas (DOCUMENTO 20).   

No aspecto da constituição dos conselhos as orientações indutoras do 

controle social no plano local, que partem do Poder Central (FNDE) 

estabelecem as regras do processo eleitoral atendendo aos princípios 

democráticos. No entanto, apesar de todos os procedimentos exigidos terem 

sido cumpridos poucos deles atenderam às orientações legais. Disso resultou a 

predominância da indicação de representantes em detrimento de processo 

seletivo mais aprofundado, fato esse que compromete a legitimidade dos 

escolhidos e suscita indagações sobre o processo seletivo adotado. A prática 

revelada fere os pilares de sustentação da democracia no aspecto da 

participação enquanto um processo educativo permanente para a cidadania 
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que de acordo com Benevides (2006) ocorre na concretude do exercício da 

participação.     

Para eleição de conselheiros do segmento de pais de alunos, no 

Município A, os representantes foram escolhidos em reunião especificamente 

realizada para tal finalidade. Conduzido pelo gestor, o procedimento contrariou 

a orientação estabelecida no Comunicado nº 12787/2008, (DOCUMENTO 1) 

referido, no tocante a autonomia das Associações segunda a qual a “indicação 

de representantes de pais de alunos deverá ser feita a partir de uma 

assembléia específica dos Conselhos Escolares ou das Associações de Pais e 

Mestres ou de entidades similares”, (DOCUMENTO 9). No Estado B, a 

representante e a suplente foram indicadas pelo Conselho Escolar em reunião 

realizada pelos membros do Conselho, com participação de 09 pessoas, 

contrariando a orientação estabelecida no Comunicado nº 24244/2009 

(DOCUMENTO 1). 

Ata de eleição de representantes da sociedade civil organizada 

No âmbito da sociedade civil organizada, no Município A, duas entidades 

(Organizações não Governamentais), atenderam ao Edital de convocação e 

realizaram reuniões para indicação de representantes ao CAE. As reuniões 

ocorreram isoladamente. A Ata da entidade 1 foi assinada por apenas duas 

pessoas e da entidade 2 por 5 pessoas, (DOCUMENTOS 10 e 11). Esse 

formato de escolha de representantes em reuniões isoladas contraria a regra 

estabelecida nas normas regulamentadoras e no Comunicado nº 12787/2008 

(Documento 1) referido, segundo o qual: 

a indicação do representante da Sociedade Civil organizada 
deverá ser feita em assembléia específica, que reunirá o maior 
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número possível de entidades civis organizadas do município 
(igrejas, sindicatos, associações). 

As assembléias se configuraram na sua maioria em reuniões com 

participação de poucas pessoas, transparecendo cumprimento de rito formal 

para atendimento de requisito legal. Esse procedimento foi mais presente nos 

segmentos de pais e de representantes da sociedade civil.

Na entidade 1 a Ata reporta a realização de uma assembléia 

extraordinária, em segunda convocação, para “[...] indicação de um nome da 

instituição para representar a mesma junto ao Conselho de Alimentação 

Escolar [...]” (DOCUMENTO 10). 

Na entidade 2, a Ata reporta a realização de uma assembléia, atendendo 

a convocação do CAE, para escolha de representantes para o conselho: “[...] 

indicação até o dia 05 de dezembro de 2008 de dois representantes para 

compor o quadro de conselheiros sendo um titular e um suplente [...]”. A 

indicação do nome do atual Diretor Presidente da instituição para compor como 

titular e/ou suplente o referido conselho, foi discutida e aprovada pelos 

presentes (DOCUMENTO 11). 

No Estado B, duas Entidades da sociedade civil informaram nomes para 

compor o conselho (DOCUMENTOS 18 e 19), apesar de não constar Atas de 

assembléia desse segmento (QUADRO II): 

Entidade 1: o documento reporta a convocatória realizada pela Secretaria de 

Educação para a indicação de representantes ao CAE, mas não menciona se o 

representante foi escolhido ou indicado “[...] Em atendimento ao Ofício n. 

0683/2009-GAB/SEDUC, encaminhamos a indicação de representantes deste 
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Conselho de Contabilidade para comporem o Conselho de Alimentação Escolar 

[...]” (DOCUMENTO 18).   

Entidade 2: o procedimento foi o mesmo adotado na entidade 1 e foram 

indicados os nomes para compor o CAE. O documento reporta tratar-se de 

atendimento a solicitação: “[...] Of. n º 0660/09-Gab/SEDUC [...] informamos 

abaixo o nome que representará [...] junto ao Conselho de Alimentação Escolar 

[...]” (DOCUMENTO 19). 

No Estado C, a eleição de representantes da sociedade civil organizada, 

de acordo com a Ata (DOCUMENTO 30) foi conduzida pelo gestor com 

participação do conselho, onde estavam presentes quatro entidades da 

sociedade civil: o Conselho Regional de Medicina e Veterinária, o Conselho 

Regional de Nutrição, a Associação dos Servidores da Vigilância Sanitária e a 

Associação dos Diabéticos. Para escolha dos representantes: [...] “realizou-se 

a reunião para eleição dos membros, do segmento da Sociedade Civil, que 

comporão o Conselho de Alimentação Escolar – CAE, para o biênio 2008/2010 

[...]”. 

Diferentemente do procedimento realizado no Município A onde foram 

realizadas reuniões isoladas, contrariando as orientações legais, no Estado C o 

procedimento foi correto uma vez que realizou uma assembléia geral com as 

entidades convocadas, na qual participaram apenas 9 pessoas. A reunião foi 

convocada e conduzida pelo gestor com o apoio do CAE em consonância com 

a regra estabelecida no Comunicado nº 12238/2008 (DOCUMENTO1).  

Concluído o processo de escolha de representantes para o CAE, os 

segmentos formalizam a indicação dos nomes ao Gestor local que os designa 

por Decreto para compor o Conselho. O procedimento de formalização de 
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indicação de nomes foi semelhante nos Estado B e C. No Município A os 

segmentos se reportaram ao CAE para formalizar a indicação dos nomes pelo 

fato da convocação à participação ter partido do CAE.  O procedimento de 

designação dos representantes, por decreto, foi igual no âmbito das três 

localidades investigadas e foi realizado pelos gestores. No Município A, o 

Prefeito Municipal decretou: 

 [...] no uso de suas atribuições legais [...] Art. 1º Ficam 
designados os membros abaixo relacionados para compor o 
Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE, [...] 
(Decreto nº 1418, 14 de agosto de 2000).  

Após designados por Decreto da autoridade local, os conselheiros se 

reúnem para escolha da Diretoria do conselho. Esse procedimento é igual no 

âmbito dos três conselhos estudados. De acordo com a Ata de registro de 

eleição da Diretoria do CAE do Município A, chama a atenção o fato de até a 

eleição da Diretoria do CAE ser conduzida pelo gestor em parceria com o CAE: 

 [...] realizou-se reunião de conselheiros do Conselho de 
Alimentação Escolar [...] para escolha da nova diretoria. 
Presentes os conselheiros dos diversos segmentos da 
sociedade, representando a SME a Diretora do Departamento 
de Alimentação Educacional [...]. 

A presença dos gestores na condução de todo o processo eleitoral, 

inclusive na escolha da diretoria do conselho, sugere intimidação da 

participação voluntária assim como desacelera a discussão no seio dos 

segmentos, ou seja, limita a possibilidade de aprofundamento do processo 

eleitoral. Nesse aspecto, em nenhuma localidade foi registrada disputa dentro 

de um mesmo segmento ou entre eles, pela vaga no conselho.  

Esse procedimento ocorreu da mesma forma nos Estados B e C. No 

Estado B, de acordo com a Ata, a reunião foi realizada no Gabinete da 
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Secretaria Estadual de Educação, com participação de 14 conselheiros “[...] 

membros titulares e suplentes do Conselho de Alimentação Escolar, [...] para 

eleger o Presidente, Vice-Presidente e o Secretário do Conselho [...]”. 

No Estado C, de acordo com a Ata, a eleição para Diretoria do CAE deu-

se em uma solenidade política com participação do Secretário de Estado da 

Educação, do Subsecretário de Desenvolvimento do Sistema de Ensino e da 

Diretora da Diretoria de Assistência Escolar. A solenidade foi aberta por um 

Conselheiro, porém conduzida por gestor e conselheiros, [...] “reuniram-se [...] 

para solenidade de posse do Conselho de Alimentação Escolar – Biênio 2008 – 

2010 [...]”. 

Decreto 

No Estado B, o Conselho foi incorporado por Decreto, à estrutura 

complementar da Secretaria de Educação (DOCUMENTO 24), conforme já 

referido, numa formalização legal do atrelamento do controle social ao Poder 

local. Esse procedimento inviabilizou a possibilidade de atuação autônoma do 

conselho, o que sugere a instituição do controle social com uma extensão das 

funções do Estado. Esse procedimento se coloca no contraponto do caráter de 

voluntariado do controle social, além de trazer indagações sobre a 

personalidade jurídica dos Conselhos e a que finalidade atende o controle 

social, assim regulado.  

A formalização do atrelamento confirma o que na prática já vem 

ocorrendo, ou seja, a confusão de papéis entre fiscal do governo e controlador 

social.  
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A especificação dos Resultados foi consolidada por localidade 

investigada no que se refere aos aspectos da democracia: processo eleitoral, 

representatividade, legitimidade (QUADRO VI).  

O processo eleitoral existiu nas três localidades estudadas, porém em 

nenhuma delas as orientações legais foram seguidas. O Estado C foi quem 

realizou procedimentos de constituição do conselho seguindo, ainda que 

parcialmente, as orientações legais. No Município A e no Estado B os 

procedimentos realizados não atendem as orientações da legislação. No 

tocante à representatividade, poucas pessoas participaram das reuniões no 

Município A e no Estado B. O Estado C foi a única localidade que realizou 

assembléia com um número significante de professores, porém restringiu a 

competitividade dentro do segmento. 

Em todas as localidades investigadas o processo seletivo foi presidido 

pelos gestores com apoio dos conselhos, a exceção da eleição de 

representantes de pais de alunos no Estado B que foi conduzida pelo conselho 

escolar. Os representantes de professores foram indicados pelos Sindicatos da 

categoria no Município A e no Estado B restringindo também, a competitividade 

dentro do segmento. Os gestores participaram na condução dos procedimentos 

das eleições de diretoria dos conselhos do Município A e do Estado C. 

Não foi identificado processo seletivo para representantes da sociedade 

civil no Estado B embora tenha havido indicação desses representantes para o 

conselho, transparecendo aliciamento de pessoas, o que reforça a tese do 

procedimento de indicação em detrimento da seleção democrática, conforme 

preconizado na legislação.    
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Quadro VI – Especificação dos Resultados do processo seletivo de 
conselheiros, por localidade investigada. Município A, Estados B e C, 2010.   

Variáveis 
Conselhos de Alimentação Escolar

Município A Estado B Estado C 

Processo Eleitoral 
Existiu, porém 
parcial e em 
desacordo com 
orientação legal. 

Existiu, porém 
parcial e em 
desacordo com 
orientação legal. 

Existiu completo, 
porém em 
desacordo com 
orientação legal. 

Representatividade 

Baixa (reuniões com 
9 diretores do 
Sindicato, reunião 
com 26 Pais e 
reuniões isoladas 
com 2 pessoas de 
sociedade civil - 
Entidade 1 e 5 
pessoas da entidade 
2)  

Baixa (reunião com 
11 diretores do 
Sindicato; reunião 
com 3 Pais) 

Média (Assembléia 
com 64 professores; 
Assembléia com 30 
pais e reunião com 9 
pessoas da 
sociedade civil)    

Legitimidade 
Não atende 
orientação legal.  

Não atende a 
orientação legal. 

Atende parcialmente 
a orientação legal. 

Democracia

Eleição 
Diretoria do 
Conselho 

Com participação do 
gestor.  

Os conselheiros 
realizaram eleição 
da Diretoria do 
Conselho. 

Com participação do 
gestor. 

Eleição 
segmento de 
Docentes, 
discentes ou 
trabalhadores 
na área de 
educação. 

Representantes 
indicados pelo 
Sindicado, 
escolhidos em 
reunião de Diretoria. 

Representantes 
indicados pelo 
Sindicado, 
escolhidos em 
reunião de Diretoria. 

Representantes 
eleitos em 
assembléia 
convocada pelo 
SINPRO/DF. 

Eleição 
segmento de 
Pais de alunos 

Realização de 
assembléia, pouco 
representativa, 
conduzida pelo 
gestor, com apoio do 
conselho. 

Representantes 
indicados pelo 
Conselho Escolar 
em reunião pouco 
representativa. 

Representantes 
eleitos em 
assembléia 
conduzida pelo 
gestor, com apoio do 
conselho.  

Eleição 
segmentos da 
Sociedade Civil 

Reunião específica 
por segmento com 
participação de duas 
a cinco pessoas.  

Não identificado 
processo seletivo 

Reunião com 
representantes de 
quatro segmentos, 
conduzida pelo 
gestor com apoio do 
conselho. 
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Assim, a formalidade dos atos de constituição do conselho e sua 

comprovação é exigência para fins de liberação de recursos, transparecendo a 

predominância desse requisito em detrimento do aprofundamento do processo 

democrático.  

4.2.2. O conselheiro e o controle social 

Perfil dos Conselheiros  

Predominaram, entre eles, conselheiros com mais de 40 aos de idade 

(58%) na faixa de 40 a 50 anos e 11% com idade acima de 60 anos (GRÁFICO 

01). A presença feminina entre os conselheiros (58%) suplantou a presença 

masculina (GRÁFICO 02). Quanto à escolaridade, 71% dos conselheiros têm 

nível superior, ou mais, 16% nível médio, sendo residual a presença de 

conselheiros de nível fundamental (GRÁFICO 03).  

 Dados explicitados (TABELA 03) revelam que o padrão do perfil se 

repete nas localidades investigadas com pequenas variações entre elas. A 

presença de conselheiros com idade acima de 40 anos foi superior no 

Município A (70%) e, particularmente no Estado B. A distribuição percentual 

segundo sexo reafirma a presença feminina em torno dos 50 % nos três 

conselhos investigados.  

Os dados sobre a escolaridade reiteram a concentração de conselheiros 

com formação universitária, chamando à atenção a presença de conselheiros 

com grau de formação maior que superior completo, no âmbito dos três 

conselhos, no município A (50%) e no Estado B (57%). 

Destaca-se que apenas no município A não foi identificado conselheiro 

com grau de escolaridade menor que superior. 
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GRÁFICO 1 – Conselheiro, segundo idade (%). Município A, 
Estados B e C,  2010 

GRÁFICO 2 – Conselheiro, segundo sexo (%). Município A, 
Estados B e C,  2010 

  

GRÁFICO 3 – Conselheiro, segundo escolaridade (%).Município A, Estados B e C,  

2010  
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Tabela 03 – Perfil dos conselheiros, segundo a idade, sexo e escolaridade. 
Município A, Estados B e C, 2010.  

Variáveis

Conselhos 

Município A Estado B Estado C 

N % N % N %

Idade 

30-40 2 30 3 43 - - 

40-50 4 70 4 57 3 50 

50-60 - - - - 2 33 

NR - - - - 1 17 

Sexo

Masculino 3 50 3 43 2 33 

Feminino 3 50 4 57 3 50 

NR - - - - 1 17 

Escolaridade

Fundamental 

Completo 

1 17 - - - - 

Médio Completo - - 1 14 2 33 

Superior Completo 2 33 2 23 1 17 

> Ensino Superior 3 50 4 57 2 33 

NR - - - - 1 17 
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Em relação ao vínculo empregatício, a maioria dos conselheiros (79%) 

trabalha no setor público, sendo pequeno o percentual (16%) de conselheiros, 

inserido no setor privado (GRAFICO 04).  

A maioria dos conselheiros (47%) trabalha 40 horas semanais. 

Entretanto, é considerável o percentual de conselheiros que trabalham 44 

horas (11%) e mais do que 44 horas (32%) por semana. Fica, nessas 

condições, a indagação sobre a disponibilidade deles para atuar como 

conselheiros (GRAFICO 05). 

Os dados discriminados por conselho (TABELA 4) apresentam 

pequenas variações. A presença de conselheiros trabalhando no setor privado 

foi superior no Município A e, particularmente no Estado B enquanto que no 

Estado C todos os conselheiros estão inseridos no setor público. 

Na distribuição percentual dos conselheiros segundo regime de trabalho, 

predominou a concentração de conselheiros trabalhando 40 horas semanais, 

nos Estados B (57%) e C (67%). No Município A, a maioria dos conselheiros 

trabalha 44 horas semanais ou mais somando (67%).  

A propósito, é interessante notar que no Município A metade dos 

conselheiros trabalha mais de 44 horas semanal. Essa situação coincide com 

maior presença de conselheiros com vínculo com setor privado, onde a 

sobrecarga de horas trabalhadas é maior.  

No Estado C onde todos os conselheiros trabalham no setor público e no 

Estado B onde a maioria dos conselheiros se insere nestas condições de 

trabalho há maior concentração no regime de 40 horas semanais. 
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GRÁFICO 4 – Conselheiros, segundo vínculo empregatício (%). 
Município A, Estados B e C,  2010  

GRÁFICO 5 – Conselheiros, segundo regime de trabalho (%).  
Município A, Estados B e C,  2010 
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Tabela 04 – Perfil dos conselheiros, segundo vínculo empregatício, relação 
e regime de trabalho.  Município A, Estados B e C, 2010.  

Variáveis

Conselhos 

Município A Estado B Estado C

N % N % N %

Vínculo 

empregatício

Emprego Público 4 67 5 71 6 100 

Emprego Privado 2 33 2 29 - - 

Regime de trabalho 

30 horas 

  

1 17 - - - - 

40 horas 1 17 4 57 4 67 

44 horas 1 17 1 14 - - 

>44 horas 3 50 2 29 1 17 

NR - - - - 1 17 



109

De acordo com dados explicitados (QUADRO 7), a maioria dos 

conselheiros exerce suas funções no setor público, especialmente na área de 

educação (Secretaria Municipal de Educação – SME e Secretaria Estadual de 

Educação - SEE). No Estado C, a totalidade dos conselheiros tem como local 

de trabalho a Secretaria de Educação. Isso também se aplica ao Estado B 

onde apesar de existirem alguns conselheiros inseridos no mercado privado, 

prevalece a área de educação como local de desenvolvimento das atividades 

profissionais. Chama a atenção o fato de no Município A haver maior 

concentração de conselheiros inseridos no mercado privado e mesmo assim ter 

predominado a área de educação como lócus de trabalho. Essa situação é 

reforçada pelo modelo de controle social que faz predominar a comunidade 

escolar com maior representação no conselho.   

Os dados revelam a predominância de Professor no cargo de 

conselheiro, nos Estados B e C, estando eles também a serviço do Sindicato 

da categoria nessas localidades. Entretanto, isso não implica necessariamente 

em maior participação de docentes como representantes de sua categoria, 

resguardada a proporcionalidade pré-definida nas normas o que significa que o 

docente volta ao conselho em outra categoria.  

Participação no Conselho

Embora de acordo com a legislação não seja papel do conselho 

convocar eleições de conselheiros, no Município A os segmentos da sociedade 

civil organizada foram convocados pelo conselho por meio de Edital - publicado 

em diário oficial. Além disso, um percentual considerável de conselheiros 

tomou conhecimento das eleições somente por intermédio de ofício do 

conselho.  
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Quadro VII - Listagem dos conselheiros, segundo local de trabalho, cargo 
e função. Município A, Estados B e C, 2010.  

CAE DO MUNICIPIO A  

Local de trabalho Cargo Função

SME/SMS Nutricionista Nutricionista 

SME/Igreja Batista Professor; 

Presidente 

Educador; 

Administrativo 

Câmara Municipal de Goiânia Técnico Legislativo NR 

Portaria de Condomínio  Porteiro Portaria 

SME NR NR 

Educação/SINTEGO Administrativo NR 

CAE DO ESTADO B 

Local de trabalho Cargo Função

Colégio Estadual Professor P IV Professor 

Escola particular Diretor Diretor Administrativo 

SEE/SINTEGO Professor Professor 

SEE/SINTEGO Servidora Pública Direção 

SEE Professor P IV Técnica em Educação 

SEE Agente Administrativo Agente Administrativo 

Empresa própria e 

Faculdade Araguaia 

Contador; 

Professor 

Contabilidade; 

Professor 

CAE DO MUNICIPIO C 

Local de trabalho Cargo Função

SEEDF/SINPRO Professor Professor 

Escola Pública NR Auxiliar de Educação 

SEEDF Professor NR 

SEEDF Agente de Educação Porteiro 

SEEDF Agente de Educação Merendeira 

SESDF Docente Nutricionista 
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Os dados explicitados (QUADRO VIII) revelam que a divulgação do 

processo seletivo de conselheiros foi realizada por variados meios 

predominando o ofício como o mais utilizado. Ao lado da expedição de ofícios 

por gestores e conselhos, aparece a informação verbal e via mural da escola, 

indicando que a maioria dos conselheiros foi informada por mais de um meio 

de comunicação. 

A maioria dos conselheiros foi indicada ao CAE por entidades 

representativas (GRÁFICO 6), coincidindo com o registro das Atas. Há um 

percentual considerável de conselheiros escolhidos em assembléia especifica 

do segmento representado (26%), mas isso se restringiu ao segmento de Pais. 

Essa situação revela fragilidade no processo eleitoral com predominância de 

indicação de lideranças sindicais no segmento de docentes, discentes e de 

trabalhadores do setor educacional. 

De acordo com os dados (TABELA 5), no Estado B e no Município A 

ocorreu maior percentual de nomeação por indicação (86% e 66%, 

respectivamente). Somente no Estado C predominou assembléia como meio 

de eleição de conselheiro apesar de restrita aos segmentos de pais e de 

professores. Esses dados coincidem com o resultado das análises realizadas 

nas atas que registraram o processo eleitoral. A despeito do cumprimento da 

formalidade, fica em aberto o real alcance do exercício da democracia 

participativa e até mesmo da representatividade das assembléias, quando se 

trata da nomeação por indicação. 
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Quadro VIII – Meios de divulgação das eleições de conselheiros. 
Município A, Estados B e C, 2010. 

Conselhos

Município A Estado B Estado C

Oficio do Gestor  Oficio do Gestor Oficio do Gestor 

Ofício do Conselho Informação Verbal Ofício do Conselho/ Mural da 

escola/ Informação verbal 

Ofício do Conselho/Ofício do 

gestor 

Ofício do Gestor/Oficio do 

Conselho 

Edital/Ofício do Gestor/ Ofício do 

Conselho/ Informação Verbal

Informação Verbal Edital/ Ofício do Gestor/Oficio 

do Conselho 

Edital/Ofício do Gestor 

Mural da Escola/Informação 

Verbal 

NR NR 
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GRÁFICO 6 – Conselheiros, segundo processo seletivo (%). 
Município A, Estados B e C,  2010 

Tabela 5 – Distribuição dos participantes da pesquisa, segundo a forma 
pela qual foram eleitos. Município A, Estados B e C, 2010.

Variáveis 

Conselhos

Município A Estado B Estado C

N % N % N %

Assembléia 

específica do 

segmento 

representado 

1 17 1 14 3 50 

Assembléia Geral 

com variados 

representações da 

sociedade 

- - - - 1 17 

Assembléia de 

representantes 

eleitos para 

escolha do 

conselheiro  

- - - - 1 17 

Indicação por 

entidade 

representativa 

4 66 6 86 1 17 

Indicação do Poder 

Executivo 

1 17 - - - - 
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Dentre os conselheiros investigados, 26% estão no primeiro ano de 

mandato enquanto que 63% estão no segundo ano de mandato (GRÁFICO 

07). Chama a atenção o fato de 11% dos conselheiros estarem no 4º ano de 

mandato, o que representa existência de recondução desses conselheiros por 

igual período de 2 anos.  

Considerada a renovação total do conselho, a presença de conselheiros 

em exercícios diferenciados de mandato revela a renovação do conselho antes 

dos prazos preconizados. No Estado B predominam conselheiros que estão no 

1º ano de mandato (57%). A presença de conselheiros no segundo ano de 

mandato - a maioria no âmbito dos três conselhos - foi decrescente do Estado 

C (83%) para o município A (66%) e em seguida para o Estado B (43%).  

De acordo com os dados explicitados (GRÁFICO 8), a maioria dos 

conselheiros (63%) não participou em outros mandatos. Esse fato revela que 

na prática 1/3 dos conselheiros retorna ao conselho. Reconhecer o que ocorre 

na prática, pode favorecer alteração nas regras de renovação do conselho, de 

renovação total para proporcional no limite de 2/3 dos membros.  

Dos segmentos representados no conselho com maior participação em 

outros mandatos, predomina o de docentes, discentes e de trabalhadores na 

área de educação (GRÁFICO 09).  

No que se refere à proporcionalidade de participação em outros 

mandatos (TABELA 6), ela alcançou 50% no Município A, 33% no Estado C e 

14% no Estado B. A participação em outros mandatos teve maior concentração 

no segmento de docentes, discentes e de trabalhadores na área da educação, 

no período de 2006 a 2008 e ocorreu nos três conselhos investigados. 
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GRÁFICO 7 – Conselheiros, segundo ano de mandato(%). 
Município A, Estados B e C,  2010 

GRÁFICO 8 – Conselheiros, segundo participação em outros 
mandatos(%). Município A, Estados B e C,  2010 

GRÁFICO 9 – Conselheiros, segundo segmento representado em 
outros mandatos (%). Município A, Estados B e C,  2010 
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Tabela 6 – Distribuição dos participantes da pesquisa, segundo o ano de 
mandato e segmento representado, participação em outros mandatos, 
período e segmento representado em outros mandatos. Município A, 
Estados B e C, 2010 

Variáveis 
Conselhos 

Município A Estado B Estado C
N % N % n %

Ano do Mandato atual: 

1º ano 1 17 4 57 - - 

2º ano 4 66 3 43 5 83

3º ano - - - - - 

4º ano 1 17 - - 1 17

Segmento representado no 
mandato atual:

Pais 1 17 1 14 3 50

Poder Executivo 2 34 1 14 - - 

Poder Legislativo 1 17 - - - - 

Sociedade Civil 1 17 2 28 1 17

Docentes 1 17 3 44 2 33

Participação em outros 
mandatos: 

Sim 3 50 1 14 2 33

Não 3 50 6 86 4 67

Período do outro mandato 
2000-2003 - - 1 14 - - 

2006-2008 1 17 - - 2 33

2007-2008 1 17 - - - - 

2007-2009 - - - - - - 

NR 1 17 - - - - 

Segmento representado  

Sociedade civil 1 17 - - 1 17

Poder Legislativo 1 17 - - - - 

Docentes 1 17 1 14 1 17
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A presença do segmento de docentes, discentes e de trabalhadores na 

área da educação nas atividades de controle social, com maior freqüência é 

favorecida pelo próprio modelo de controle social que contempla três 

representações em um só segmento – professores, alunos e demais 

trabalhadores da educação – alargando, com isso, as possibilidades de 

participação da comunidade escolar.  

Todos os conselheiros informaram conhecer as atribuições e 

responsabilidades relacionadas ao controle social. 

Foram mapeadas e investigadas 15 atividades orientadas aos 

conselheiros para o controle social do PNAE (TABELA 7). Para levantamento 

de dados sobre a importância dessas atividades e sua realização, assim como 

o grau de aceitabilidade das mesmas pelos conselheiros como atividades de 

controle social, elas foram divididas em três blocos: Atividades de 

acompanhamento da execução física; Atividades de acompanhamento da 

execução financeira e prestação de contas; e Outras atividades. As atividades 

de 1 a 9 são atividades de acompanhamento da execução física do Programa, 

de 10 a 12 são atividades de acompanhamento financeiro e prestação de 

contas e de 13 a 15 são outras atividades, (TABELA 7). 

As atividades relacionadas como de acompanhamento da execução 

física do Programa são executadas praticamente pela totalidade dos 

conselheiros nos Estados B e C. Quanto à realização das atividades 

relacionadas a acompanhamento financeiro e prestação de contas, as 

proporções variam nas três localidades, ou seja, de 67% a 83% no Município A, 

de 71% a 100% no Estado B e de 67% a 100% no Estado C. (TABELA 7). 
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As atividades são consideradas como importantes atividades de controle 

social pela maioria dos conselheiros no conjunto dos três conselhos. No que se 

refere à realização das mesmas pelos conselheiros, as de acompanhamento 

presencial da execução do Programa se sobressaíram, ainda que 

discretamente, em detrimento das atividades de acompanhamento financeiro. 

Chama a atenção o fato de no Estado B onde a gestão do PNAE é 

descentralizada para as escolas estaduais, a incidência de realização das 

atividades ser maior que nas outras localidades, reforçando a tese de que a 

aproximação da política ao beneficiário favorece o controle social. Esse dado 

confirma a concepção de que a via descentralizada facilita o controle por parte 

do cidadão conforme refere Sader (2003).  

As atividades presenciais de acompanhamento são valorizadas em 

detrimento do acompanhamento financeiro. Na verdade foi pequena a 

diferença entre as três localidades, em que pese às diferenças de modelos de 

gestão. A gestão descentralizada no Estado B, por exemplo, condiciona o 

deslocamento dos conselheiros da capital para municípios do interior do estado 

envolvendo apoio material para transporte e hospedagem dos conselheiros. 

No Estado C onde a gestão é realizada pela Secretaria de Estado da 

Educação (centralizada) e no Município A, onde é realizada tanto por escolas 

quanto pela Secretaria Municipal da Educação (semicentralizada), a incidência 

de realização das atividades de controle social foi menor que no Estado B, 

onde a gestão é descentralizada para as escolas do interior do Estado. 

Observa-se ainda, que no Estado C e no Município  

No Município A, uma conselheira abordou voluntariamente que executa 

as atividades relacionadas porque além de ser “conselheira do CAE [é] 
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nutricionista do Departamento de Alimentação Educacional” (Q 05). Tal 

consideração está relacionada ao fato dos conselheiros serem profissionais da 

educação no setor público, propiciando o acúmulo de funções.   

No que se refere à aceitação dessas atividades, a maioria dos 

conselheiros considera todas as atividades como de controle social. Os 

resultados revelam diferenças no conjunto das atividades arroladas como 

sendo de controle social (TABELA 7), nos três conselhos. No Estado C, de 

66% a 83% dos conselheiros consideraram as atividades como de controle 

social. Essa aceitação é crescente nas outras duas localidades contando com 

71% de aceitação no Estado B seguido do Município A (83%), (TABELA 7).  

Da mesma forma, a maioria dos conselheiros afirma a importância 

dessas atividades (TABELA 7) a despeito da predominância das atividades 

presenciais de acompanhamento da execução do programa em detrimento do 

controle financeiro. 

Com relação às outras atividades - comunicar irregularidades ao FNDE e 

aos órgãos de controle externo; prestar contas de suas atividades de 

conselheiro quando solicitado; e elaborar o regimento interno do CAE – a 

maioria dos conselheiros (83% a 100%) as considera como atividades 

importantes. Da mesma forma, a maioria (67% a 86%) considera como 

atividades de controle social. Quanto à execução dessas atividades, de 67% a 

100% dos conselheiros afirmou realizá-las. Chama a atenção o fato de no 

Município A, a atividade de elaborar o regimento interno do CAE não ser 

realizada pela maioria dos conselheiros (83%). 
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Avanços e desafios na prática concreta do controle social 

De acordo com dados explicitados (Tabela 8), no Estado C é grande o 

interesse das pessoas em participar do conselho (83%) acompanhado de total 

compromisso com o controle social.  

Sobre a participação, a diferença que se apresenta no Estado B é que 

embora poucos tenham interesse em participar (43%), o compromisso também 

é afirmado em 100%. Já no Município A, onde os dados revelaram ausência 

total de interesse em participação apenas a metade dos eleitos tem 

compromisso com as atividades de controle social. Chama atenção o fato de 

nos Estados B e C onde existe compromisso dos conselheiros com as 

atividades de controle social, 100% dos conselheiros ter reconhecido que 

existe divulgação sobre a importância da participação das pessoas no 

conselho, enquanto que no Município A onde o compromisso é baixo esse 

percentual é de apenas 33%.  Esses achados representam a importância da 

divulgação para a consolidação da participação cidadã, pois a ausência de 

divulgação no Município A constituiu-se numa barreira ao controle social.   

No Estado B a maioria dos conselheiros (86%) e no Estado C (todos os 

conselheiros) disseram que participam no processo de tomada de decisão. 

Disseram ainda, que existe parceria entre gestor e conselheiro e que têm 

autonomia para decidir. O mesmo não ocorre no Município A onde apenas a 

metade deles participa no processo de tomada de decisão e a maioria (67%) 

disse que apesar de existir parceria entre gestor e conselheiro, não tem 

autonomia para decidir, coincidindo com dados já levantados.  
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Tabela 8 – Avanços e desafios na prática concreta do controle social, 
2010. 

Perguntas/Respostas 
Conselhos 

Município A Estado B Estado C 
N % N % N %

1. Há interesse das pessoas em participar do conselho?
Sim - - 3 43 5 83 
Não 6 100 4 57 1 17 
Às vezes - - 

2. Há Compromisso dos conselheiros eleitos com as atividades de controle social?
Sim 3 50 7 100 6 100 
Não 3 50 - - - - 
Às vezes - - - - - 

3. Há divulgação sobre a importância da participação das pessoas no conselho?
Sim 2 33 7 100 6 100 
Não 4 67 - - - - 
Às vezes - - - - - - 

4. O conselheiro participa na tomada de decisões sobre a execução do PNAE?
Sim 3 50 6 86 6 100 
Não 3 50 1 14 - - 
Às vezes - - - - - - 

5. Há parceria de trabalho entre gestor e conselheiro?
Sim 4 67 6 86 6 100 
Não 2 33 1 14 - - 
Às vezes - - - - - - 

6. O conselheiro tem autonomia para decidir?
Sim 2 33 6 86 6 100 
Não 4 67 - - - - 
Às vezes - - 1 14 - - 

7. O controle social é uma atividade de risco, sem proteção para o conselheiro?
Sim 4 67 2 29 1 17 
Não 2 33 4 57 5 83 
Às vezes - - 1 14 - - 

8. O controle social é uma atividade de grande responsabilidade, por isso precisa ser remunerada? 
Sim 5 83 7 100 2 33 
Não 1 17 - - 4 67 
Às vezes - - - - -- 

9. Há horário acordado para o desempenho das atividades?
Sim 3 50 3 43 3 50 
Não 3 50 4 57 3 50 
Às vezes - - - - - - 

10. As condições materiais de trabalho são boas? 
Sim 3 50 5 72 1 17 
Não 3 50 - - 5 83 
Às vezes - - 1 14 - - 
NR - - 1 14 - - 

11. O conselheiro participa de processo de formação permanente para sua atuação? 
Sim 2 33 3 43 5 83 
Não  4 67 4 57 1 17 
Às vezes - - - - - - 
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Chama a atenção o fato de, no Estado B, um conselheiro ter registrado, 

voluntariamente, que “[...] a parceria de trabalho entre gestor e conselheiro 

ocorre às vezes”. Ela é eventual e em alguns momentos oferece risco para o 

conselheiro.  

Quanto ao risco que o exercício do controle social oferece, essa é 

também a opinião dos conselheiros do Município A onde a maioria (67%) 

considerou a atividade como de risco (sem proteção para o conselheiro). 

Diferentemente desse município, no Estado B (57%) e no Estado C (83%) dos 

conselheiros não vê risco na atividade de controle social, coincidindo com 

dados levantados que revelam ausência de ameaças a conselheiros e seus 

familiares, em função de suas atividades no conselho. No Município A (83%) e 

no Estado B (100%) dos conselheiros colocaram como barreira ao controle 

social a ausência de algum incentivo financeiro para o conselheiro. Essa 

postura contraria o caráter voluntário e de função relevante e não remunerada 

do controle social, conforme preconizado na legislação.  O mesmo não ocorreu 

no Estado C, onde (67%) dos conselheiros se posicionou contrário à 

remuneração para conselheiro (Tabela 8).      

No Município A onde apenas a metade dos conselheiros disse que as 

condições materiais de trabalho são boas, um conselheiro abordou 

espontaneamente que existe “[..] estrutura física deficitária e excessiva 

abrangêcia da ação [excesso de atividades para o conselheiro], ausência de 

tempo e recursos para a execução da mesma”.  

No conjunto das três localidades investigadas os dados revelaram que a 

maioria dos conselheiros - (50%) no Município A, (57%) no Estado B e (50%) 
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no Estado C - disse inexistir horário acordado para as atividades de controle 

social. O mesmo ocorreu com relação à formação permanente para 

conselheiro, quando a maioria deles disse não existir – (67%) dos conselheiros 

do Município A e (57%) deles no Estado B. Essa situação não se confirma no 

Estado C, onde (83%) dos conselheiros disse existir tal formação.  

Consideradas ruins por (83%) dos conselheiros no Estado C (Tabela 8), 

as condições materiais de funcionamento dos conselhos são um aspecto que 

se coloca ainda como um desafio à atividade do controle social nessa 

localidade.  

No geral, os dados revelaram compromisso dos conselheiros com o 

controle social ao lado da divulgação da importância da participação das 

pessoas no conselho, participação dos conselheiros na tomada de decisões, 

parceria entre gestor e conselheiro, autonomia dos conselheiros para decidir e 

ausência de risco na atividade de controle social. Esses resultados 

representam avanços na prática concreta do controle social do PNAE.

Não obstante os aspectos positivos foram registrados também a 

existência de aspectos negativos que se constituem como barreiras ao 

exercício do controle social. Como barreiras, foram consideradas as seguintes 

situações: falta de interesse das pessoas em participar do conselho o que 

coloca o controle social como uma possibilidade e um processo em 

permanente construção; ausência de algum tipo de aporte financeiro para 

suprir despesas com as atividades de controle social; indisponibilidade de 

tempo para as atividades de controle social e ausência de regulamentação a 

esse respeito; precárias condições materiais de trabalho; e falta de acesso do 

conselheiro a processo de formação permanente.
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Apesar da totalidade dos conselheiros revelarem que os conselhos 

possuem sede e condições materiais de funcionamento, as condições materiais 

de trabalho foram consideradas insatisfatórias pela maioria deles.    

Orientação à atividade de controle social 

A totalidade dos conselheiros (TABELA 9) revelou que nas três 

localidades investigadas os conselhos possuem local para funcionamento. 

Com relação às demais condições materiais ocorrem algumas variações 

entre os conselhos (TABELA 9): de 83% a 86% dos conselheiros revelou que 

os conselhos possuem móveis e equipamento. De 72% a 100% acha que os 

conselhos possuem pessoal de apoio; e de 86% a 100% revelou que os 

conselhos possuem apoio à locomoção.  

Em que pese serem oferecidas condições materiais de funcionamento 

do controle social no âmbito dos três conselhos investigados (Tabela 9), 

relativizando a questão, os dados explicitados na Tabela 8, revelam que a 

maioria dos conselheiros não considera as condições de trabalho boas, 

induzindo ao entendimento de que atende, mas não a contento. A propósito, 

não são somente as condições materiais que garantem o funcionamento do 

controle social. A questão que se coloca, neste caso, é a autonomia do 

conselheiro inclusive de dispor das condições materiais, pois a União ao induzir 

o controle social, atrelou.   
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Tabela 9 – Orientação à atividade de controle social, segundo condições 
materiais de funcionamento e apoio ao Conselheiro. Município A, Estados B e 
C, 2010 

Perguntas/Respostas 
Conselhos 

Município A Estado B Estado C 
N % N % N %

O conselho tem Sede? 
Sim 6 100 7 100 6 100 
Não - - - - - - 

O conselho tem móvel e equipamento? 
Sim 5 83 6 86 5 83 
Não - - 1 14 1 17 
NR 1 17 - - - - 

Tem profissionais de apoio?
Sim  6 100 5 72 6 100 
Não - - 1 14 - - 
NR 1 14 - - 

Tem apoio à locomoção dos conselheiros?
Sim 6 100 6 86 6 100 
Não - - 1 14 - - 

Acesso a documentos e informações?
Sim  3 50 7 100 6 100 
Não 2 33 - - - - 
NR 1 17 - - - - 

Autonomia para atuar?
Sim 3 50 7 100 6 100 
Não 2 33 - - - - 
NR 1 17 - - - - 

Processo de formação?
Sim 2 33 4 57 6 100 
Não 3 50 3 43 - - 
NR 1 17 - - - - 

Onde o conselheiro busca as informações? 

Órgãos públicos 
Sim 
Não 

2 33 6 86 4 67 
4 67 1 14 2 33 

Internet 
Sim 
Não

6 100 7 100 4 67 
- - - - 2 33 

Jornais e revistas 
Sim 
Não

3 50 6 86 3 50 
3 50 1 14 3 50 

Outros conselhos 
Sim 
Não

3 50 5 71 5 83 
3 50 2 29 1 17 
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No Estado C, um conselheiro abordou voluntariamente que faltam “[...] 

mais e melhores condições para o desempenho adequado do Conselho de 

Alimentação Escolar [...]” (Q 14). Outro conselheiro abordou as limitações das 

condições de trabalho quando “[...] algumas vezes precisamos gastar recursos 

próprios, tais como: telefone, computador, toucas, jalecos, passagens e 

outros”, (Q 17). Outro conselheiro referiu à ausência de representantes com 

maior comprometimento, mais frequentemente no segmento de pais “[...] que 

não possuem recursos para se manter e participar [...]” (Q 19). Tais 

informações relativizam as respostas que assinalam para as condições ideais 

de funcionamento do controle social. 

No que se refere ao apoio ao conselheiro para o desempenho de suas 

atividades de controle social, nos Estados B e C a totalidade dos conselheiros 

revelou ter acesso a dados e informações e autonomia para atuar - o que não 

acontece no município A, onde 33% dos conselheiros referiram não ter esse 

acesso nem autonomia para atuar. Essas informações suportam o 

questionamento presente em torno da autonomia do conselheiro. 

Na verdade, com relação ao acesso a dados e informações, há 

diferenças no conjunto dos três conselhos (TABELA 9). A busca por 

informações em órgãos públicos foi menor no Município A (33%), enquanto que 

86% dos conselheiros no Estado B e 67% no Estado C utilizam esse meio. A 

Internet foi utilizada pela totalidade dos conselheiros no Estado B, pela 

totalidade deles no Município A e por 67% dos conselheiros no Estado C. No 

Estado B 86% dos conselheiros utiliza Jornais e revistas como fonte de 

informações, mas apenas a metade dos conselheiros no Município A e no 

Estado C utiliza esses meios. Recorrer a outros conselhos como fonte de 
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informação foi o que fez metade dos conselheiros do Município A, 71% dos 

conselheiros de Estado B e 83% no Estado C.  

O papel da informação nos serviços públicos é promover a publicização. 

Diferentemente de publicar para cumprir exigência legal, o ato de publicizar 

enquanto processo de assimilação da informação integra a proposta de 

formação permanente do cidadão, pilar de sustentação da democracia.  

A informação é condição básica para o exercício do controle social. Essa 

afirmativa foi confirmada nas localidades onde apesar de não registrado 

interesse das pessoas em participar, mas existiu divulgação sobre a 

importância da participação no conselho, o comprometimento do conselheiro foi 

maior.   

No geral, o meio de acesso à informação mais utilizado é a Internet, 

seguido de órgãos públicos e outros conselhos. Jornal e revista são os menos 

utilizados como meios de acesso à informação.  

Quanto ao acesso a cursos de formação, a exceção dos conselheiros do 

Estado C, 50% deles no Município A e 43% no Estado B afirmou não ter 

passado por processo prévio de formação, apesar dos esforços envidados na 

preparação dos conselheiros.  

No geral, a insuficiência de processos de formação foi revelada, pois 

apenas metade dos conselheiros afirmou ter tido acesso a alguma curso de 

capacitação. Esse achado traz a indagação sobre a que veio o controle social, 

assim regulado. Se considerado uma estratégia para o aprofundamento da 

democracia sustentado na participação cidadã e na educação para a cidadania, 

a ausência de formação permanente para o conselheiro compromete todo o 

processo. 
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Com relação ao modelo de gestão, os resultados apontam para o 

entendimento de que o apesar de favorecer a participação, o modelo de gestão 

não interferiu na autonomia do conselheiro. No Estado B, a propósito, onde a 

gestão é totalmente descentralizada os conselheiros revelaram ter autonomia 

tanto para atuar quanto para decidir – autonomia para escolher a escola a ser 

acompanhada (TABELAS 8 e 9). Entretanto, no Estado C onde a gestão é 

centralizada a totalidade dos conselheiros também referiu ter autonomia tanto 

para atuar quanto para decidir. Já no Município A onde as duas formas de 

gestão coexistem, metade dos conselheiros revelou ter autonomia para atuar, 

mas não para decidir (67%). Essa situação traz o entendimento de que 

independentemente do modelo de gestão, a descentralização aproxima a 

política do seu beneficiário, mas não confere autonomia real. 

4.2.3. O controle social na perspectiva do gestor 

Gestores Entrevistados 

Diante de um imprevisto, a Diretora do Departamento de Alimentação 

Educacional da Secretaria Municipal de Educação, do Município A, não pode 

participar da pesquisa. No entanto, designou para representá-la o Coordenador 

da área de controle e prestação de contas da política de alimentação 

educacional do município. O Servidor designado foi conselheiro do CAE 

representando o Poder Executivo no mandato anterior. O fato de conhecer os 

dois lados – o da gestão e o do controle social – favoreceu o alcance dos 

objetivos percorridos por este estudo. Sua fala pautou-se toda por um 

diagnóstico comparativo entre a realidade do controle social no âmbito do 

município hoje e a realidade vivenciada quando foi conselheiro. 
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A Gestora do Estado B é Gerente de Alimentação Escolar no âmbito das 

escolas estaduais da rede de educação básica do Estado B. 

A Gestora do Estado C é Diretora de Assistência Escolar no Estado C. 

Sua Diretoria integra a estrutura da Subsecretaria de Desenvolvimento 

Educacional da Secretaria de Estado da Educação. 

Organização e o funcionamento do controle social do PNAE 

O Servidor entrevistado do Município A considerou como positivo o fato 

do CAE se reunir mais e com maior freqüência: “Um ponto positivo, realmente 

[que] eu destaco é esse das reuniões mensais”. Além disso, o entrevistado 

considera que os conselheiros estão atuantes. Há uma participação mais 

positiva dos Pais solicitando dados e informações, acompanhando “[...] os 

processos, a conta corrente, os repasses financeiros, a falta de produto [...]”, ou 

seja, a falta de gêneros alimentícios nas escolas. Representando o 

Departamento de Alimentação Educacional da Secretaria Municipal de 

Educação, ele percebe um interesse maior dos conselheiros. Ele reporta a 

“participação com mais afinco, de representantes de Pais [...], de professores, 

preocupados em controlar mesmo, ter mais informações, querendo trazer a 

coisa mais séria”.   

Como ponto negativo o Servidor referiu-se a falta de estrutura para 

visitar as escolas. Segundo ele as dificuldades não são somente do CAE, mas 

da própria estrutura do Município que ainda não atende, a contento, a questão 

das visitas às escolas - “como eu participei do CAE, eu sabia que uma das 

propostas é estar mais presente nas unidades [escolares] [...], fazer visitas 

mais rotineiras”.  
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Sobre as condições materiais de funcionamento do CAE ele respondeu 

que não saberia quantificar a participação do município no patrocínio do 

controle social. Entretanto o município “tem tentado oferecer uma estrutura 

para o CAE. [Ele] disponibilizou esse local aqui para o CAE [...]”. Nesse ponto, 

o entrevistado acha que houve avanço com relação à gestão anterior e 

considera a estrutura material atual razoável, coincidindo com a opinião de 

50% dos conselheiros dessa localidade.  

No Estado B, a gestora entrevistada considera que o controle social do 

PNAE funciona, mas reconhece que nas escolas da rede estadual da educação 

básica de seu estado funciona porque a Secretaria de Educação tem interesse 

em fazer com que o Programa funcione [...] “inclusive com uma gestão 

responsável pelo Programa que corre atrás, que busca fazer com que as 

coisas ocorram [...]”. 

Como um dos pontos negativos do controle social do PNAE referiu-se à 

falta de cooperação financeira da União, a ausência de algum tipo de 

investimento financeiro no controle social do Programa. Essa falta de 

cooperação da União com os gastos com controle social onera o tesouro do 

Estado.  “O tesouro estadual arca com um espaço muito bem montado, com 

amplas salas, com uma sala para reunião [...]. Há também carro [e diárias] à 

disposição para viagens”. Nesse aspecto, destacou que uma das maiores 

dificuldades com as quais o controle social se depara na sua localidade está 

relacionada aos trâmites administrativos para liberação de diárias para 

conselheiros. A entrevistada refere às condições concretas para realização do 

controle social do PNAE no âmbito do Estado B onde os conselheiros precisam 

visitar as escolas da rede estadual localizadas em municípios do interior 
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dependendo, para isso, de transporte e diárias do Estado. Segundo ela, “[...] os 

conselheiros tem vontade de fazer a viagem, [...], mas não tem dinheiro; 

precisam aguardar os trâmites do Estado para receber estas diárias 

posteriormente [...] à viagem”. Essa afirmativa suscita indagações frente aos 

resultados levantados na investigação com os conselheiros sobre a realização 

das atividades de controle social, quando 86% deles, nesse Estado, revelou 

realizar a atividade 1 - Visita às escolas. Como conseguir o apoio do gestor, 

superar os trâmites administrativos no âmbito do Estado e ainda alcançar um 

percentual tão satisfatório de atividades presenciais nas mais longínquas 

escolas do interior do Estado?     

A excessiva ocupação dos conselheiros com outras atribuições é outro 

ponto considerado negativo pela gestora do Estado B, coincidindo com dados 

levantados junto aos conselheiros, que revelam a ocupação de conselheiros 

com a função sindical. Estas ocupações comprometem o desempenho das 

atividades de controle social:  

[...] a questão das pessoas muito envolvidas nas suas áreas 
específicas, principalmente se forem pessoas ligadas a algum 
sindicato, a alguma associação [...] normalmente muito ativas nessas 
funções [o que] impedem de estarem mais ativamente [no CAE].  

A gestora considera que as atribuições de controle social ficam 

prejudicadas devido à sobrecarga de atividades dos conselheiros com suas 

atribuições profissionais ou atuando em outras organizações representativas. 

Essa consideração confirma dados levantados sobre a ausência de 

regulamentação de horário para as atividades de controle social, assim como a 

indicação de Diretores de Sindicato para representar segmento de docentes, 

discentes e de trabalhadores da área de educação junto ao CAE.  
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A gestora colocou-se favorável a algum tipo de remuneração para o 

conselheiro como um dos pontos de melhoria do modelo de controle social: 

“[...] eu penso que se os membros fossem de, alguma forma, remunerados 

[para se dedicarem ao CAE], eu não sei que tipo de remuneração seria essa 

[...]”. A entrevistada vinculou a autonomia do conselho a um aporte financeiro 

específico para o seu funcionamento: “[...] há uma necessidade premente para 

se manter realmente um conselho ativo, com verba específica para que ele 

tenha certa autonomia [...]”. Paralelamente, a gestora refere à liberdade do 

conselheiro frente ao Poder local, de ir à escola e fazer controle social: “[...] 

sem ter que esperar pelos trâmites governamentais para liberação de uma 

diária [...]”. 

 A gestora vinculou a necessidade de um aporte financeiro específico 

para o CAE a uma ampliação das atribuições dos conselheiros. Extrapolando o 

papel de fiscal e de supervisor ela preconiza: 

 [...] acompanhar cada ação, cada passo, porque esse Programa 
envolve o planejamento, a forma de administrar cada situação, 
envolve uma prestação de contas complicadíssima, com um 
programa de agricultura familiar para a gestão escolarizada, de 
extrema preocupação porque são 1.100 conselhos escolares do 
Estado de Goiás [...], e é ele que responde pela unidade escolar [...]. 

  
A gestora refere-se ao modelo de gestão local que é totalmente 

descentralizada (escolarizada), onde as escolas têm autonomia para gastar o 

dinheiro do PNAE. Ao falar dos 1.100 conselhos referiu-se aos conselhos 

escolares localizados em cada unidade escolar da rede estadual, os quais são 

responsáveis, segundo a entrevistada, pelas compras de gêneros alimentícios 

para o PNAE diretamente da agricultura familiar.  

No que se refere às atribuições do CAE, a entrevistada se coloca 

contrária à função meramente fiscal do Conselho. Ela é favorável ao controle 
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social no formato de co-participação, opinião que coincide com a perspectiva 

de cidadania ativa que valoriza o processo criativo (Benevides, 1998). Ela 

reconheceu que a idéia de participação veio no formato de voluntariado, mas 

questiona: 

Como ser voluntário quando você é pai, [mãe e,] tem contas a pagar, 
quando você tem uma série de situações que exigem de você certa 
remuneração, certo salário, certo valor, para se manter. [Além disso], 
como manter o conselho sem dinheiro algum? 

A gestora reconhece que o Estado B oferece condições materiais de 

funcionamento para o conselho e considera uma boa infra-estrutura. Acha que 

o Programa necessita hoje é de acompanhamento, pelo Estado e pelo controle 

social, reconhecendo as limitações do exercício do controle social na atual fase 

de instalação, coincidindo com a opinião dos conselheiros dessa localidade. 

A gestora entrevistada do Estado C considera que o controle social do 

PNAE no seu estado é uma organização bem estruturada com representantes 

de todos os segmentos. Segundo ela os membros do conselho são bastante 

atuantes: “É um conselho que funciona bem, está sempre visitando as escolas 

e apontando para a Secretaria de Educação todas aquelas disfunções e 

irregularidades caso eles encontrem na escola, [...]”. 

A entrevistada considerou como ponto positivo a divisão de 

responsabilidades – o conselho aponta os problemas e a Secretaria de 

Educação os corrige. O fato de a visita do CAE provocar mais impacto do que a 

rotineira supervisão da Secretaria de Educação, foi considerado como outro 

ponto positivo “[...] quando o conselho vai até a escola a gente sente que essa 

atuação do Conselho é mais incisiva, é mais forte do que a própria visita, a 

supervisão que a própria Secretaria realiza [...]”.  
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Como ponto negativo, ela considera o fato do CAE extrapolar o limite de 

suas competências. Segundo ela, o conselho: 

[...] tem abrangido, por exemplo, [situações em que] a escola não 
está em boas condições [de funcionamento], [...], que não seja nessa 
área que eu vejo de atuação do Conselho, ele tem interferido, ele 
tem apontado isso nos seus relatórios de visita. 
   

Diante do questionamento sobre as condições materiais de 

funcionamento do conselho, ela respondeu que o governo oferece condições 

de trabalho – sala, mobiliário, impressora, computador. Essa afirmativa não 

coincide com a opinião da maioria dos conselheiros dessa localidade, 

sugerindo o entendimento de que apesar do gestor oferecer estrutura material, 

ela não atende às necessidades do conselho. Afirma ainda, a gestora, que 

também disponibiliza veículo para realização das visitas às escolas, além de 

colocar duas servidoras para desempenhar atividades de apoio ao conselho: 

É que a gente julga importante que aconteçam essas visitas, que, 
[em sua opinião], não deixam de ser um trabalho que o conselho 
está fazendo para a própria Secretaria de Educação. É assim que 
nós vemos a atuação do conselho.  

A forma como a gestora vê o trabalho do conselho reforça a tese do 

trabalho do CAE como função fiscal do Estado diante da confusão, do 

sincretismo de atuação. Essa visão camufla o desvirtuamento da função do 

controle social para o foco de atribuições na função fiscal, afastando o 

conselho das funções de co-gestão da política e da ação política mobilizadora 

do controle social.   

Na perspectiva dos gestores, o controle social está acontecendo. Eles 

revelam a presença de avanços na atuação e participação dos conselheiros, 

com divisão de responsabilidades entre governo e sociedade civil. 

A presença do CAE provoca maior impacto e é mais incisiva do que as 

rotineiras supervisões do Estado. No entanto, a maioria dos gestores vê o 
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trabalho do CAE como extensão do Estado, ou seja, é como se o CAE 

substituísse o Estado na tarefa de fiscalização – o CAE não é co-participante 

na gestão da política, mas é co-responsável na tarefa de fiscalização. 

  No início se sentiram coagidos a fazer o controle social acontecer. 

Hoje, vêem o controle social como um ganho para o Estado, preferindo 

reconhecer indução do Poder central ao invés de coação. 

Processo Eleitoral  

Com relação à convocação dos variados segmentos para participar das 

eleições para conselheiros do CAE, no Município A, o entrevistado ressaltou 

que a iniciativa do processo é do CAE. Ele trata da convocação em articulação 

com a Secretaria de Educação: “o CAE passa um documento para a 

Secretaria, para ela [...] publicar [...] convocando as entidades civis [...]”. Trata-

se do Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Município e do 

Comunicado ao Sintego solicitando a indicação dos professores.  Nesse ponto, 

a revelação do conhecimento dos fatos pelo gestor confirma os dados 

levantados quando da análise do conteúdo dos documentos de constituição do 

conselho do Município A (DOCUMENTOS de 2 a 7).  

Nesse Município, o entrevistado não viu muita dificuldade no 

desenvolvimento do processo eleitoral a não ser quanto ao inicio tardio do 

processo “talvez [iniciam o processo] muito tarde, muito em cima da hora”.   

Levando em conta que no Estado B o processo eleitoral é realizado pelo 

Estado, a entrevistada disse não tratar-se de convocação, mas de uma busca 

por segmentos “Solicita-se a esses segmentos que façam eleições, que 

escolham seus membros. Esses membros são escolhidos, são indicados e isso 
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é um procedimento [que] passa por um processo legal, normal [...]”.  Disse não 

ser um processo fácil, simples, mas que é necessário.  

No Estado C, onde o processo seletivo de conselheiros está em curso, a 

gestora disse estar fazendo mudanças. Na verdade, o que ela considera 

mudanças refere ao preconizado na legislação sobre a realização de 

assembléias nas bases dos segmentos.  Ela informou que estão começando os 

procedimentos eleitorais porque em outubro/2010 ocorrerá a nova composição 

do conselho, sendo afirmada a realização de assembléias. Na verdade, trata-se 

de melhorias com relação às práticas anteriores, com maior aprofundamento 

do processo democrático. 

 “Nós estamos já enviando documentos para todos os 
segmentos da sociedade civil para que eles indiquem um 
representante. Após essa indicação nós vamos nos reunir com 
todos os representantes indicados numa assembléia para serem 
escolhidos os dois representantes da sociedade civil”.  

Para os segmentos de Pais e de alunos, o procedimento de escolha 

será igual – a Regional de ensino fará o primeiro trabalho junto às escolas da 

seguinte maneira: a escola indica um representante de Pais vinculado ao 

Conselho Escolar ou da Associação de Pais e Mestres e um representante de 

alunos. Em assembléia, serão escolhidos os representantes desses 

segmentos, de cada regional de ensino. A Secretaria de Educação dessa 

localidade é organizada em 14 Diretorias Regionais de Ensino - DRE, local 

onde se inicia o processo eleitoral para escolha de conselheiros para o CAE. 

Cada DRE deverá informar os nomes dos dois representantes para a Diretoria 

de Assistência Escolar - DAE que fará nova assembléia para escolha dos 

conselheiros desses dois segmentos:  

[...] que cada escola indique um representante dos pais que seja 
vinculado ao Conselho Escolar ou a Associação de Pais e Mestres, 
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para depois a própria regional mediante a indicação de cada escola 
fazer uma assembléia também, uma eleição dos representantes da 
regional de ensino. 

Ela registrou ainda, que apesar da legislação não ter colocado o 

segmento de alunos como obrigatório, no CAE de sua localidade eles serão 

representados. Essa formatação de processo eleitoral, comparada ao processo 

eleitoral realizado anteriormente (Documentos 28 a 30), pode ser considerada 

um avanço e atende à concepção de democracia participativa (Sader, 2003).   

A entrevistada não vê dificuldade no processo de convocação “A sociedade [na 

sua localidade] tem sempre participado quando a gente solicita e requer”. 

Mandato:

O entrevistado do Município A diz não concordar com o mandato de 4 

anos “[...] eu, particularmente prefiro o de dois anos [...]”. Pelo fato de ter 

participado do conselho durante dois anos, considerou dois anos “um tempo 

bom para ser renovado”. Na verdade, concorda com a recondução do 

conselheiro a critério da vontade das bases. 

A entrevistada do Estado B não concorda com o mandato de quatro 

anos. Ela prefere o de dois anos e justificou isso dizendo que com um mandato 

menor o conselheiro pode se esforçar mais para dar o melhor de si, além de 

favorecer a renovação – a oportunidade de participação para outras pessoas.  

Com relação à recondução do conselheiro a critério da vontade das 

bases, discorda. A entrevistada disse que isso transparece acomodação: 

 [...] não acho que a recondução [seja] a melhor situação, não. Isso 
mostra que a gente não está realmente buscando pessoas, não está 
indo atrás de pessoas aptas, de pessoas que queiram fazer um bom 
trabalho. Eu acho que fica muito acomodada a situação. Prejudica 
também, o princípio da renovação. Acho que a gente deve dar 
oportunidade a outros pais, principalmente pais.  

No Estado C, a gestora concorda com o mandato de quatro anos por 

dois motivos: primeiro devido ao processo eleitoral para o qual se ocupa um 
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tempo considerável e segundo por ser um tempo razoável para que os 

membros do conselho aperfeiçoem seus conhecimentos e dêem uma 

contribuição mais valiosa. Também concorda com a recondução do conselheiro 

a critério da vontade da base que o elegeu: “[...] então aquele segmento é que 

tem de dizer que realmente aquele conselheiro está dando a contribuição ou 

não está dando a contribuição, se pode ou não pode continuar”. 

Atuação dos Conselheiros

O servidor entrevistado do Município A, diante do questionamento sobre 

o preparo do conselheiro para executar as tarefas de controle social, 

respondeu não saber como está hoje. O entrevistado refere que participou de 

curso ministrado pelo FNDE e tem conhecimento de que ocorreu outra 

capacitação. “Alguns dos conselheiros já participaram de outro mandato, quer 

dizer, já tem uma experiência da gestão anterior”, por isso acha que estão 

preparados. Essa afirmação condiz com dados levantados de que 50% dos 

conselheiros do Município A já participou de outros mandatos do CAE. 

Sobre as atribuições dos conselheiros, respondeu que o CAE 

acompanha os processos de compra, de licitação e considera que deva 

participar da elaboração do cardápio “não sei como está hoje [...], mas acho 

que deva pelo menos aprovar, verificar como o cardápio está sendo 

elaborado”. Ele considera como uma atividade importante a visita às escolas 

“para ver como está sendo a execução lá na ponta [...]. Se está sendo 

realmente servido o [alimento] que foi adquirido [...]”. O entrevistado disse 

concordar com as atribuições dos conselheiros. As afirmações sobre as 

atribuições dos conselheiros consubstanciam resultados da investigação 

realizada com eles, os quais revelaram predominância das atribuições de 
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acompanhamento presencial da execução do Programa nas escolas dessa 

localidade. 

 Segundo ele, os conselheiros têm autonomia para atuar. Relativizando 

a afirmação refere que “pelo menos o CAE trabalha para isso [...]. Para ter essa 

autonomia”. Na ausência de privacidade para realização da pesquisa essa 

afirmação suscitou risos e comunicação através de sinal por um dos 

conselheiros, seguida de mudança repentina de assunto, transparecendo 

tratar-se de teme delicado. A ausência de autonomia foi confirmada pela 

investigação com os conselheiros, quando 67% deles afirmaram não ter 

autonomia para decidir e apenas 50% disse ter autonomia apara atuar.  

Colocada a questão dos canais de comunicação dos conselheiros com o 

gestor, respondeu que o presidente atual do CAE é profissional exigente, 

“cobra, pede” e ele considera isso “uma posição boa do CAE”. 

No Estado B, a gestora entrevistada, diante do questionamento sobre as 

condições e a preparação do conselheiro para desempenho das tarefas de 

controle social, respondeu que nem todos estão preparados e que as 

atribuições desempenhadas são de obediência total à legislação. Apesar das 

dificuldades, os conselheiros “[...] buscam, se preocupam, se reúnem, muito 

embora o tempo deles seja muito curto para se dedicarem ao que realmente 

deveria ser o CAE”. Ela respondeu também que não concorda totalmente com 

as atribuições postas pela legislação, a não ser que a União venha a financiar 

de alguma forma o trabalho dos conselheiros. No que se refere ao tempo para 

as atividades de controle social, a afirmação sustenta dados levantados de que 

não há tempo acordado para essa finalidade.     
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Ela considera bom o relacionamento entre gestor e conselheiro e 

reconhece a autonomia dos conselheiros - “[...] eu acho que eles têm 

autonomia, têm liberdade de expressão e são respeitados [...] no que eles 

colocam como o ponto de vista do conselho”. Essa afirmação consubstancia 

dados levantados. 

No Estado C, a entrevistada disse que os conselheiros são preparados e 

desempenham as atividades com apoio de um profissional da Vigilância 

Sanitária e outro do Conselho Regional de Nutricionistas. Ela respondeu que 

concorda com as atribuições dos conselheiros, a propósito do controle social, a 

exceção daquelas que julga extrapolar a competência do conselho.  

Eles olham, eles verificam tudo, desde as condições higiênico-
sanitárias da cozinha, [...], do refeitório, até o depósito devidamente 
organizado: armazenagem - se ela está adequada. Olham também 
prazo de validade dos alimentos no depósito e verificam se a 
alimentação está sendo preparada da forma correta. Verificam a 
distribuição [das refeições] [...] e a estrutura que existe na escola - a 
parte de utensílios, de equipamentos. eles fazem um trabalho 
completo, até porque eles são auxiliados pela vigilância sanitária. 

  As atribuições realizadas pelos conselheiros do Estado C, na versão do 

gestor, sustentam dados levantados que revelam a predominância das 

atividades de acompanhamento presencial da execução do Programa nas 

escolas.   

Sobre a questão da autonomia dos conselheiros, respondeu que “[...] a 

Secretaria de Educação em nenhum momento interfere na atuação dos 

conselheiros”.  

Sobre os canais de comunicação com o gestor, os conselheiros 

solicitam para divulgar tudo no SITE DA Secretaria De Educação, mas sempre 

que precisam fazer pressão para resolver alguma questão nas escolas, eles 

recorrem à imprensa.  
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Modelo de controle social  

No Município A, o Conselho de Alimentação Escolar é na opinião do 

entrevistado:  

Uma extensão do FNDE, um braço do FNDE, um apoio do 
FNDE no município. Para [verificar] que o FNDE disponibiliza a 
verba, o recurso, e para [verificar] como está sendo gerido 
esse recurso. Acho que ele faz essa função do FNDE.  

Nesse aspecto, o gestor considera as atribuições do CAE restritas à 

função fiscalizadora, na forma de extensão do controle de governo. Essa 

afirmativa sustenta dados levantados que revelam restrição de atuação do 

conselho em todas as etapas do ciclo de gestão da política pública.  

Ele afirmou não se sentir coagido a fomentar o controle social “não seria 

bem coagido”, mas induzido. 

Com relação aos problemas do controle social, ele refere aos problemas 

estruturais. A propósito, ele considera que a falta de um incentivo financeiro 

dificulta a participação nas reuniões e nas visitas às escolas. “Muitas vezes a 

gente deixa de vir numa reunião do CAE, por qualquer motivo, [porque] não 

tem um incentivo financeiro [...]”. 

Sobre o modelo ideal, respondeu que este está diretamente relacionado 

com a autonomia do conselheiro para atuar e ao acesso ao gestor. “Para 

acontecer controle efetivo eu acho que tem que ter mesmo autonomia, ele tem 

que ser autônomo, ele tem que ter as condições de estar nessas visitas, de 

cobrar, de ter acesso [à gestão do Programa]”.  Concluiu dizendo que acha que 

hoje o CAE já tem algum acesso ao gestor. “Na minha época tinha essa 

dificuldade de acesso a própria Secretária [...]”, o que era mais difícil de 

acontecer antigamente. 



143

No Estado B, a gestora considera que o modelo de controle social 

promove um grau de ligação e de parceria entre gestor e conselheiro que pode 

vir a prejudicar a autonomia do conselheiro:  

Eu vejo que há certa ligação forte e que não deveria ser assim. Eu 
acho que essa autonomia deveria ser pensada de outra forma [...] 
respeitando muito essas pessoas no seu tempo de trabalho 
oferecido [...]. Isso é muito importante colocar. É muito importante 
colocar também que muitas vezes essa dita parceria, [...] ela não 
pode ser considerada sempre. 
  

A entrevistada faz um apelo de mais respeito ao trabalho voluntário e 

considera que nem sempre se pode ser parceiro e controlador ao mesmo 

tempo. 

 Sobre o modelo ideal, respondeu que os escolhidos para a tarefa de 

controle social deveriam vir com autonomia total: 

 Um grupo forte de atuação para que pudesse realmente buscar o 
interesse maior que é a merenda de boa qualidade [...]. A ponta lá, a 
escola está fazendo como deveria? Então essa deveria ser a 
atuação desse grupo. Deveria ter muita autonomia para trabalhar 
nessas condições.  

Sobre a que interesses o controle social atende respondeu que no geral 

ele tem que atender ao interesse do cidadão. Do aluno que na maioria das 

vezes não tem sequer o que comer em sua casa. Respondeu também que não 

se sente coagida a fomentar o controle social, mas que o controle social tem de 

vir não de forma ameaçadora, mas de forma colaboradora. Sobre o modelo de 

controle social vigente ela acha que os problemas estão tanto na concepção 

quanto na estruturação – o modelo precisa ser repensado. Reconhece como 

um avanço a atuação do controle social na sua localidade se comparado com 

outros Estados brasileiros e se comparado ao controle social em modelos de 

gestão centralizada. No modelo de gestão descentralizada que é o caso da 

localidade vivenciada, as dificuldades são bem maiores.
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No Estado C, a gestora acha que o modelo atende a todos os anseios 

por contar com segmentos que fazem parte da comunidade escolar. 

Reconhece as limitações do Estado para realizar todas as suas atribuições e 

acha que o trabalho do conselho só veio acrescentar, somar, com o interesse 

maior que é o interesse do aluno “preservar o serviço para melhor atender o 

aluno”. Ela não reconhece a obrigação legal de fomentar o controle social como 

coação. Inicialmente se sentiu obrigada, mas depois percebeu que era uma 

obrigação boa para o Estado. “Depois de alguns anos vendo a atuação do 

conselho e vendo que essa atuação é muito benéfica para o Estado, eu vejo 

que foi um ganho para o Estado o controle social”.  

 No entender da maioria dos gestores, uma das maiores barreiras ao 

controle social é a falta de aporte financeiro para prover o seu custo 

operacional. Reconhecem as limitações de estrutura para visita às escolas 

(gestão escolarizada) e alegam ausência de cooperação financeira da União 

para as atividades de controle social. 

A dependência financeira do conselho ao gestor local limita ações mais 

autônomas e esbarra em morosidade nos trâmites administrativos para prover 

despesas com atividades de controle social, além de favorecer atrelamento 

(dependência de condições de trabalho) dos conselhos ao Poder local. 

A excessiva ocupação dos conselheiros com atribuições profissionais e 

com outras organizações representativas, prejudica as atividades de controle 

social. 

De um modo geral, registram problemas na estruturação do modelo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A concepção do modelo de controle social no plano legal, considerado a 

Constituição Federal/1988, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho de 

Estado/1995 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/1996, 

contempla a cidadania deliberativa no âmbito da democracia participativa. No 

entanto, a partir da Lei 9.424/1996 que criou os Conselhos de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, o modelo se estrutura de 

forma fragmentária com foco em fiscalização de distribuição e execução de 

recursos financeiros no âmbito da descentralização. Nesse caso, considerada a 

regulamentação do Conselho de Alimentação Escolar espelhada no modelo do 

FUNDEF, ele encerra limitações no tocante ao exercício do controle social na 

perspectiva da democracia participativa. 

O processo eleitoral atende formalmente aos requisitos democráticos 

inscritos na legislação, mas na prática há indícios de distorções que suportam 

indagações sobre o processo seletivo de conselheiros. As atas sinalizam para 

reuniões pouco representativas sobressaindo a indicação de nomes, ao invés 

da escolha democrática de representantes. Vale dizer que não foi registrada 

disputa dentro de um mesmo segmento nem entre as representações da 

sociedade civil, até mesmo porque é restrita a convocação de outras entidades 

organizadas fora da comunidade escolar. 

Chamou a atenção o elevado nível de escolaridade dos conselheiros e a 

presença significativa de mulheres. Diante da predominância do setor público e 

da comunidade educacional em regime de trabalho superior a 40 horas 
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semanais, indaga-se da disponibilidade dos conselheiros para o exercício do 

controle social – na ausência de regulamentação a respeito. 

As atividades de acompanhamento presencial da execução do Programa 

se sobressaíram em detrimento das atividades previstas de cunho fiscal, eixo 

fundante da função de controle social do CAE. Instituindo um contraponto em 

relação ao modelo original, essas práticas representam um avanço no sentido 

da instalação do acompanhamento no decorrer da execução.

Foi mencionado que, de forma geral, não há interesse em participação 

no Conselho. Entre os eleitos, entretanto, grande parte deles refere 

compromisso com o controle social. Esse fato acompanha a presença de 

divulgação dessas práticas, ressaltando-se a importância da divulgação na 

preparação dos conselheiros e no seu envolvimento com as funções 

assumidas, haja vista a renovação de mandatos antes do cumprimento dos 

prazos previstos.           

Quanto à renovação dos conselhos, os dados noticiam que na prática 

existe retorno em novos mandatos. Esses achados chamam a atenção para a 

necessidade de regulamentação da renovação proporcional considerando o 

suporte que ofereceria aqueles que vivenciaram o conselho anteriormente. 

No plano da instituição do conselho, o provimento das condições 

materiais de funcionamento do controle social acabou ficando a cargo dos 

Estados e dos Municípios – que constituem os entes a serem controlados pelos 

conselheiros. Diante do atrelamento que essa relação envolve, fica delimitado o 

espectro da autonomia dos conselheiros. 
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Na contra face da consideração anterior é preciso registrar que a 

presença do gestor no Conselho pode constituir um elemento de inibição da 

função dos conselheiros – o que envolveria alteração na composição do 

conselho. Nesse caso, caberia a representação do Poder Executivo atuar na 

assessoria ao Conselho – sem direito de voto – atendendo a coerência ética 

que a função de controle encerra. 

Se os conselheiros solicitaram alguma forma de remuneração para o 

exercício de suas atividades – ao lado do requisito da agilização de 

procedimentos administrativos – os gestores apontaram para a necessidade de 

um aporte financeiro para o Conselho. Descartada a remuneração salarial do 

conselheiro, fica evidenciada a necessidade de cobrir os custos operacionais 

que o controle social envolve. 

É lícito sugerir, a propósito, que à União caberia assumir tal encargo, 

resguardando a integridade ética associada ao exercício do controle social de 

caráter voluntário. 

A regulação apontada originalmente como fator limitante do exercício 

democrático é intrínseca ao modelo de controle social no âmbito da 

descentralização. Não se trata, entretanto, de excluir a regulação, mas de 

aparar arestas no sentido do caráter estratégico do controle social no 

aprofundamento do processo da democracia participativa. 

A insuficiência de processos de formação foi revelada, pois não há 

processos de capacitação sistemática e permanente para os conselheiros. 

Considerado o controle social numa perspectiva que contemple, 
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simultaneamente, participação cidadã e educação para a cidadania, a ausência 

de formação compromete todo o processo. 

A propósito, os dados serão divulgados para que haja uma possível 

intervenção visando à reestruturação do modelo. Tal intervenção contempla 

alteração na legislação vigente e elaboração de um programa de orientação 

envolvendo a educação permanente dos conselheiros. Essa função ficaria a 

cargo da União que após definir a linha de orientação, desenvolveria o projeto 

em parceria com estados e municípios. 


